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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU
Tovarășul Kim lăng Ju

membru ni Comitetului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 
vlcenremier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene

m munca politică 
de masă-

Județele țării iu marea 

întrecere socialistă

HUNEDOARA: Oameni
DIVERSITATE,
OPERATIVITATE,

și recorduri
Tn județul Hunedoara, pe panoul de onoare al întrecerii socialiste 

din acest an — in întimpinarea celei de-a XXX-a aniversări a ellbe- 
r.iiii patriei și Congresului al Xl-lea al partidului — la loc de cinste 
figurează succesele siderurgiștilor și minerilor Văii Jiului.

EFICACITATE
După cum este cunoscut, conducerea partidului nostru a reliefat de 

re~i.atc ori însemnătatea muncii politice de masă ca una dintre, pir- 
țhiile ale întregii activități desfășurate de partid. Plenara C.C.
al P.C.R. din noiembrie 1971 — moment de excepționala importanți 
in (ic.'inirca programului ideologico-educativ al partidului — a accen
tuai in mod deosebit imperativul unei mai eficiente folosiri a acestei 
Pirchii in .-wțiunea de educare comunistă a maselor, de mobilizare a 
oamenilor muncii la făurirea societății socialiste multilateral dczvol- 
tate. In . cest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia neccsi- 

ra CREȘTEREA RĂSPUNDERII SI EXIGENȚEI 
O ■ WFLOR SI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID ÎN ÎNDRUMAREA 
I ’ÎI ..li MUNCI DE EDUCARE A MASELOR. DESFĂȘURATA 

INTERMEDIUI TUTUROR MIJLOACELOR DE INFLUENȚA'- 
r.i- POLITICA M AL F ACTORILOR DE CULTURALIZARE DE CARE 
DISPUNE SOCIETATEA NOASTRĂ.

In perioada care a urmat plenarei s-au realizat progrese remar
cabile in munca politică de masă desfășurată de organizațiile de 
pari id. ca urmare a reevaluării — in spiritul exigențelor programului 
ideologic al P.C.R. — a mijloacelor, căilor și metodelor muncii poli- 
tiee de masă consacrate bunei soluționări atit a sarcinilor economice, cil 
și a obiectivelor dezvoltării conștiinței socialiste, formării omului nou.

Indicațiile de deosebită însemnătate principială și practică trasate 
de conducerea partidului privind îmbunătățirea continuă a muncii po- 
litice de masă, propria experiență care a dovedit „pe viu" eficiența 
acesteia au stimulat puternic spiritul de inițiativă al organizațiilor de 
partid in diversificarea formelor și modalităților de acțiune, in folo
sirea unor noi și noi pirghii, cu un larg ecou în rindurile oamenilor 
muncii.

In rindurile de mai jos relatăm aspecte ale experienței acumulate 
in acest domeniu de Comitetul județean de partid PRAHOVA.

Tn cadrul unei convorbiri cu to
varășul Dumitru Ionaș, secretar al 
Comitetului județean de partid Pra
hova. am adresat intrebarea : Dacă 
ar fi să evidențiem, pe scurt, ci- 
teva din cele mai valoroase iniția
tive in munca politico-educativă 
din județ, la care v-ați opri cu 
prioritate ?

— Am considerat câ este mai 
bine să promovăm inițiative mai 
puține, dar de certă eficiență, decit 
multe și fără finalitate precisă. 
Pornind, așadar, de la acest consi
derent. menționez mai întii iniția
tiva in-.i-ulată ..Fiecare salariat — 
un fiu de onoare al întreprinderii". 
Ea a fost lansată de comuniștii de 
la fabrica ..Victoria" din Florești. 
Criteriile ei sint foarte precise : 
poate dobindi acest titlu oricare 
salariat care are o vechime neîn
treruptă de minimum 5 ani in ace
eași unitate, iși îndeplinește lună 
de lună sarcinile de producție și 
obștești, realizează numai lucrări 
de bună calitate, nu absentează de 
la program și de la cursurile de 
specializare — este un exemplu de 
conduită morală la locul de muncă 
ți in societate. Celor distinși cu 
acest titlu — acordat trimestrial — 
li se expun fotografiile la un pa
nou special amenajat și sint in- 

..Cartea de onoare" a în
treprind * prezent, ini
țiativa a fost extinsă in 40 de în
treprinderi din județ. Pornind de 
la această experiență, comitetul 
județean de partid a lansat, la în

ceputul anului 1974. chemarea ca 
această inițiativă să fie generali
zată la nivelul întreprinderilor, ur- 
mind să se confere titlul de „Co
lectiv de onoare al județului Pra
hova". întrecerea desfășurată pen
tru dobindirea acestui titlu, pe baza 
unor criterii și obiective bine pre
cizate, va dura pină la sfirșitul 
cincinalului actual.

O altă inițiativă larg răspîndită 
este și aceea intitulată „Omul tinăr 
de lingă tine", lansată la întreprin
derea ..1 Mai" din Ploiești. Ea se 
adresează tuturor comuniștilor che- 
mindu-i să ia in grijă un tinăr 
pentru a-1 ajuta să devină munci
tor cu o înaltă pregătire profesio
nală si să-și dezvolte trăsăturile de 
caracter comuniste.

Aceleași obiective le urmărește, 
dar pe planuri mai largi, „Dirigen- 
ția muncitorească" — una din ini
țiativele lansate la Rafinăria Plo
iești. Este vorba de un forum 
muncitoresc organizat decadal, pe 
fiecare loc de muncă, in prezența 
maistrului, devenit pentru 15—20 
minute „diriginte". In acest cadru 
se discută despre muncă și rezul
tatele in întrecerea socialistă, des
pre îndatoriri cetățenești și valo
rile morale ale omului societății 
socialiste.

Amintesc și de „Procesul indisci
plinei" — care se desfășoară aido
ma unui proces în instanță. In fața 
„completului de judecată" — for-
(Continuarc in pag. a IlI-a)

SIDERURGIȘTII M \- 
RELUI COMBINAT 
HUNEDOREAN, in 
patru luni, au realizat 
peste plan 2 “60 tone 
cocs metalurgic, 10 000 
tone fontă, mai mult 
de 30 000 tone oțel și 
17 300 tone laminate 
finite pline.

In sectorul furnale,

nul trecut. Crește con
tinuu numărul brigă
zilor de furnaliști care, 
odată cu folosirea 
chibzuită a cocsului, 
lucrează luni in șir cu 
„zero" tone fontă de
clasată ; brigăzile con
duse de Mihai Za- 
mesnicu, loan NedcI- 
cu, Radu Rustt, Tudor

obiectivul principal al 
întrecerii este reduce
rea consumului speci
fic de cocs.

— Colectivul nostru 
— ne spunea maistrul 
A read ie Schwartz, se
cretarul comitetului de 
partid de la secția I 
furnale, a reușit să e- 
conomisească pină in 
prezent 2 kg cocs pe 
tona de fontă produsă, 
concomitent cu îmbu
nătățirea calității me
talului. Și aceasta, in 
condițiile in care con
sumurile specifice au 
fost micșorate prin 
plari cu 7 kg cocs 
pe tona de fontă, față 
de realizările din a-

Rcsmives constituie 
exemple' in acest sens. 

Și angajamentul co
lectivului de la oțe- 
iâria electrică — rea
lizarea peste planul 
acestui an a 6 000 tone 
oțel — se hiateriali- 
zează cu fiecare zi pe 
platformele mereu 
fierbinți ale cuptoare
lor de 50 și 20 tone. 
Pină acum, s-au pro
dus suplimentar mai 
mult de 4 000 tone oțel 
special. Se evidenția
ză in această acțiune 
oțelarii din formațiile 
conduse do maistrul 
principal Nicolae A- 
vramcscu, de Gheor-

ghe Obîrșan, Florian 
Giurca și alții.

Trecem la vecini, la 
„bâtrinul" laminor al 
Hunedoarei — cel de 
800 mm — care, in ul
timii ani. a fost mo
dernizat, incit cu greu 
il mai recunoști. Aici 
se laminează — in 
principal — oteluri fi
liate. speciale și oțe
luri carbon de calita
te. In marea întrecere
— in care drept pro
tagoniști’ se afirmă oa
menii conduși de lami- 
noristul-șef Adrian 
Doinnișan. de maiștrii 
loan Șandru și Avram 
Pctruse, de șefii de e- 
chipe Vlad Dragomir, 
Vasile Chlțan, Traian 
Costa — ritmul zilei 
este de 22 tone lami
nate peste plan.

In același prim plan 
al întrecerii se situea
ză și MINERII DIN 
VALEA JIULUI. O a- 
testă, mai întii. reali
zarea suplimentară, in 
patru luni, pe ansam
blul acestui bazin mi
nier. a peste 59 000 tone 
cărbune. Inițiatorii în
trecerii pe țară din in
dustria carboniferă — 
.minerii de la Vulcan
— se situează in frun
te. trimițindla supra
față, in aceeași perioa
dă, mai mult de 21 000 
tone cărbune peste 
plan. Tn replică, rezul
tate remarcabile obțin 
și minerii de la Lu- 
peni, demonstrind că 
întrecerea este... între
cere. Intr-o singură 
zi. ei au extras în plus 
anroape 1 .300 tone 
cărbune cocsificabil, 
rezultat record in aba
tajele Văii Jiului.

— Absolut toate brigă
zile noastre merg foar
te bine — aprecia A- 
lexe Furdni. secretar.’! 
organizației. de partid 
din sectorul IV L'J- 
peni. Dar cele mai bune
(Continuare 
in pag. a Il-a)

Joi, 9 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe tovarășul Kim lăng Ju, mem
bru al Comitetului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepremier al Consiliu
lui Administrativ al R.P.D. Coreene, 
care ne vizitează țara in fruntea unei 
delegații guvernamentale.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un mesaj de prietenie frățească și 
sincere felicitări din partea tovară
șului Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, precum și 
urări de noi succese poporului ro
mân în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușixscu a adresat, la rîndul său, 
tovarășului Kim Ir Sen un călduros 
salut, iar poporului coreean urarea 
de a obține realizări tot mai mari 
in construirea socialismului, în în
făptuirea aspirațiilor sale legitime 
de unificare pașnică și independentă 
a patriei.

Intr-o. ambianță de caldă cordia
litate, au'fostrabordate apitri proble
me privind relațiile bilaterale, apre- 
ciindu-se, cu deplină satisfacție, dez
voltarea ascendentă a raporturilor 
de prietenie și colaborarea frățească 
dintre cele două țări și partide. A 
fost exprimată convingerea comună 
că există largi posibilități pentru 
amplificarea in continuare și ridica
rea pe o treaptă superioară a aces
tor legături de colaborare și intra-' 
jutorare tovărășească, ceea ce co

respunde Intereselor popoarelor ro
mân și coreean, cauzei generale a 
păcii și socialismului.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, al gu
vernului și poporului coreean, tova
rășul Kim lăng Ju a exprimat sin
cera recunoștință șl sentimente de 
gratitudine Partidului Comunist Ro
mân, guvernului și poporului român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pen
tru sprijinul frățesc, internaționalist, 
acordat luptei drepte a poporului 
coreean pentru îndeplinirea idealu
rilor sale de unitate națională și 
progres social.

Subliniind necesitatea respectării 
dreptului imprescriptibil al poporului 
coreean de a decide singur asupra 
destinelor sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat deplina soli
daritate și întregul sprijin al Parti
dului Comunist Român, guvernului 
Republicii Socialiste România, al în
tregului popor român, față de cauza 
națiunii coreene, față de propunerile 
făcute de tovarășul Kim Ir Sen, in 
vederea realizării unificării pașnice 
și independente a patriei, fără nici 
un amestec din afară, in deplină 
concordanța cu interesele destinderii’ 
și păcii in Asia, și in lume.

In cursul întrevederii a fost re— 
liefată voința ambelor țări de a spri-' 
jini activ și in viitor lupta popoare
lor pentru eliberare națională și so
cială, Împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului,

pentru asigurarea dreptului fiecărei 
națiuni de a-și alege liber calea dez
voltării, conform aspirațiilor sale le
gitime.

★
După convorbire, tovarășul Nicolao 

Ceaușescu a reținut la dejun pe to
varășul Kim lăng Ju.

Au participat tovarășii Emil Bod- 
naraș, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicejirim- 
miniatru al guvernului, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Ciubotarii, director in 
M.A.E.

Au luat, de asemenea, parte to
varășii Li Giong Mok, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Thak 
Koak Cial. director ad-interim in 
M.A.E., alți membri ai delegației gu
vernamentale coreene care ne vizi
tează țara, precum și ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Li 
Min Șu.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
lăng Ju au rostit toasturi.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie și înțelegere reciprocă.

Toasturile rostite în pagina a lll-a

ÎN ZIARUL DE AZI:
O Folosirea raționalâ a hirtiei — o cerință imperioasă 
® „Nici o palmă de pămint necultivată I" ® Ce loc 
ocupă spectacolul teatral in activitatea cultural- 

educativă din Sălaj ?

f—■
— Nu am dat decit 

patru asemenea apro
bări...

La capătul unui șir 
de concesii se află tot
deauna primul pas. 
Pruna abdicare de la 
normele eticii si echi
tății socialiste. Evolu
ția Dină Ja abuzul no- 

' toriu, pină ia încălca
rea flagrantă a legii 
este pavată, de regu
lă. cu actele vinovate 
sub semnul îngăduin
ței, al spiritului tole
rant.

— Nu am dat decit 
patru asemenea apro
bări. va repeta Du
mitru Tudor, fostul 

1 director al Întreprin
derii de transporturi 
internaționale auto, a- 
parținind de Ministe
rul Agriculturii. Indus
triei Alimentare și A- 
pelor, in timpul ur.- i 
verificări a activității 
de aici, inițiate de către 
Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al 
Activității Economice 
fi Sociale, Comitetul 
municipal de partid 
București și Comite'ul 
de partid al sectoru
lui 7. Recunoașterea 
ostentativă a unei vi
novății ..mărunte". în
jumătățite. împătrite 
se voia o pledoarie de 
genul : „da. e adevă
rat că s-a Încălcat re
gula. dar rog sâ se 
aibă în vedere : n-am 
persistat in greșea
lă...".

Patru aorobări. con
trar regulilor stabili
te. acordă Dumitru 
Tudor pentru repara
rea in întreprinderea 
ce o conducea pină de

curind a unor turisme 
proprietate personală. 
Cele patru DA-uri au 
pus insă, cum se zice, 
..piatra" inaugurală la 
transformarea atelie
relor intr-un ..garaj 
personal" pentru unii 
proprietari de autotu-

un număr de 140 au- 
tofrlgorifere reparate 
Si încărcate sint rein
troduse in ateliere 
pentru remedieri, pier- 
zindu-se 3 723 ore, 
timp in care se pu
teau efectua 12 curse 
in Anglia... In perioa-

la intervenția organe
lor financiare, fabu
loasa sumă de... 21 de 
lei (pentru deranj !). 
Inventariind toate a- 
cestea. te întrebi cu 
indignare : la urma 
urmei, această unitate 
era întreprindere de

lor de plăcere un 
mare număr de oa
meni din diverse ser
vicii. Intre alții, mais
trul D. Mustață este 
„stimulat" cu 6 luni 
de zile ca ..al doilea 
șofer".

Culmea este că s-au

în „oaza" toleranței 
abuzul înflorește

£

REPLICĂ LA UN CAZ DE PĂGUBISE A AVUTULUI OBȘTESC

risme din minister si 
întreprindere. Astfel, 
breșa fiind făcută, in
tr-un răstimp nu prea 
mare se repară aici 
37 (treizeci si șapte !) 
de mijloace de trans
port din afara. 37 de 
vehicule, in jurul că
rora sint antrenați cei 
mai buni mecanici 
pentru a fi ..bibliile" 
cu maximă exigență, 
in timp ce mașinile u- 
nitâții. uneltele de 
producție ale colecti
vului. piinea zilnică a 
atîtor oameni erau... 
Dar mai bine să cițăm 
dintr-un raport : „în
tre 17.X și 28.XII.1973,

da 1972—1973. I.T.I.A. 
a suportat importante 
plăți in valută. De te
ritoriul altor țări, da
torită deselor defec
tări ale mașinilor...".

Iată, așadar, conta
bilizarea exactă a ce
lor patru aprobări : 
statuarea abuzului 
care nu putea să aibă 
decit consecințe noci
ve pentru buna desfă
șurare a activității de 
aici. Fostul director 
adjunct Ștefan Mus
tață iși repară si eJ 
autoturismul cu oa
menii întreprinderii, 
cu mijloacele între
prinderii, plătind, pină

stat ori autoservice-ul 
unor particulari ?

Dar in cazul pus in 
discuție sint si alte 
aspecte asupra cărora 
trebuie să stăruim. O 
regulă limpede expri
mată statornicește ca, 
in cursele lungi, pes
te graniță, deplasarea 
celui de-al doilea șo
fer să devină obliga
torie. Dind o interpre
tare „personală" a- 
cestei cerințe, fosta 
conducere I.T.I.A. ini
țiază o inedită formă 
de turism a salariați- 
lor de aici pe banii 
statului. Beneficiază 
de instituirea raliuri-

găsit și beneficiari ai 
călătoriilor de agre
ment. in condițiile a- 
vantajoase amintite, 
care să „teoretizeze" 
acest abuz : „Nu văd 
nimic rău in asta. 
Este știut faptul că 
unii se angajează in 
întreprinderea noastră 
in ideea că vor face 
astfel de deplasări". 
Afirmația aparține in
ginerului Mircea Că
ciulă (care. ..promo
vat". ca al doilea șo
fer. a invirtit ce a in- 
virtit și 6-a înapoiat 
si cu un autoturism 
personal !). ..Tradusă" 
pe înțelesul tuturor,

această părere ar veni 
cam așa : „Ia trimlte- 
ți-mă si pe mine in 
cutare ori cutare țară. 
Că de ce m-am anga
jat aici ? Să cunosc 
lumea...".

Un cuvînt și despre 
felul cum fosta condu
cere a I.T.I.A. înțele
gea să facă promovă
rile. Ne vom sluji de 
două exemple. Pri
mul : ing. Gh. Irimes- 
cu lucra în 1970 la 
SIRCA-București. Pen
tru abuz în serviciu 
este retrogradat din 
funcția de șef adjunct 
de secție, șl sancționat 
cu mustrare. Se anga
jează la I.T.I.A. unde 
este imediat numit șef 
de serviciu... Al doi
lea exemplu : ingine
rul Stefan Mustață a 
lucrat mai înainte la 
Ministerul Transpor
turilor și Telecomuni
cațiilor ca șef de ser
viciu. Aici procură ile
gal piese și agregate 
auto pentru uz perso
nal, în valoare de 5 318 
lei. Achită suma doar 
la intervenția organe
lor in drept. E sancțio
nat cu vot de blam cu 
avertisment ne linie 
de partid. Vine la 
I.T.I.A. — „oază" a 
tuturor speranțelor, 
se pare, pentru cel 
certați cu etica 1 — 
unde este promovat 
inginer-șef. apoi direc
tor adjunct coordona
tor cu probleme teh
nice șl reparații. Cum 
și-a făcut datoria,
(Continuare 
in pag. a Il-a)

Arturo Frondizi, fost președinte al Argentinei

Joi după-amiază. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Arturo Frondizi. fost pre
ședinte al Argentinei, președintele 
Mișcării pentru integrare și dezvol
tare (M.I.D.), grupare politică din 
FREJULI — Frontul Justițialist de 
Eliberare, care- se află in vizită in 
țara noastră.

■ Exprimind calde mulțumiri pentru 
onoarea de a fi primit de șeful sta
tului român si satisfacția de a con
tinua schimbul de vederi, președin
tele M.I.D.. Arturo Frondizi, a evo
cat vizita făcută in Argentina, în 
cursul lunii martie a acestui an, de 
președintele Nicolae Ceaușescu. vi
zită care a pus o bază trainică dez

voltării pe multiple planuri a rela
țiilor dintre România și Argentina.

Salutindu-1 pe oaspete, președin
tele . Nicolae Ceaușescu a relevat 
că-și amintește cu multă plăcere de 
vizita făcută in Argentina, de con
vorbirile avute cu președintele Juan 
Domingo Peron, cu alte personalități 
politice argentinene, evidențiind, in 
acest context, bunele relații stator
nicite între cele două țări si po
poare, dezvoltarea mereu ascenden
tă a raporturilor de strinsă priete
nie. de colaborare si cooperare ro- 
măno-argentinene, in folosul re
ciproc. al cauzei progresului, destin
derii si păcii in lume.

în cursul convorbirii, președintele 
Nicolae Ceausescu și Arturo Frondizi

au procedat la un schimb de păreri 
privind relațiile româno-argentinene, 
posibilitățile extinderii lor in dife
rite domenii, exprimindu-se dorința 
comună de a adinei cooperarea și 
colaborarea reciprocă, de a se ac
ționa în vederea înfăptuirii înțele
gerilor și acordurilor Încheiate in
tre cele două țări.

Au fost evidențiate, totodată, rolul 
si importanta contactelor dintre or
ganizațiile politice care fac parte dirt 
Frontul Justițialist și Partidul Co
munist Român in vederea unei mal 
bune cunoașteri, a adincirii priete
niei și colaborării româno-argenti
nene.

întrevederea a decurs lntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Profesorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază, pe profesorul Giancarlo 
Elia Valori, secretarul general al 
Institutului italian de relații 
internaționale, autorul voluwulul 
„Ceaușescu", apărut recent in edi
tura „Bulzoni" din Roma.

împărtășindu-i deosebita satisfac
ție pe care o încearcă cu prilejul 
acestei întrevederi, prof. Giancarlo 
Elia Valori l-a rugat pe șeful statu
lui român să primească, in semn de 
profund omagiu, de înaltă conside
rație, primul exemplar al volumului 
„Ceaușescu", Această carte — a spui

italian Giancarlo
prof. Giancarlo Elia Valori — s-a 
născut din admirația sinceră pe care 
o nutresc de mult timp față de dum
neavoastră, față de eforturile dum
neavoastră, înainte de toate umane, 
dar și politice, pentru a face ca re
lațiile intre popoare să progreseze în 
condiții de pace.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit profesorului Giancarlo Elia 
Valori pentru această lucrare pe care 
a apreciat-o drept o reală contribu
ție la cunoașterea politicii Româ
niei, la întărirea prieteniei intre po
poarele român și italian, la cauza 
păcii șl colaborării Intre națiuni.

Lucrarea evocă pe larg etapele 
cele mai însemnate ale vieții și acti-

Elia Valori
vității revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, într-o strinsă in
terdependență cu momentele cele 
mai semnificative ale evoluției poli
tice, economice șl sociale a Româ
niei. Ea pune cu pregnanță in evi
dență puternica personalitate a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, rolul și 
contribuția sa de primă importanță 
în elaborarea și aplicarea politicii 
Partidului Comunist Român și a sta
tului nostru, politică îndreptată sure 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, spre promovarea 
unor relații noi, de pare și colabo
rare, intre toate națiunile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
Întreținut, apoi, cordial cu oaspetele.
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FAPTUL! 
DIVERS!
Gemenii
din pădure

Îndeobțîe, urinate ele dau naț- 
unui rmgur pui dc urs pe 

Poame rar — doi. Daci auzi 
-<-i urtvtefi te pin-

i imediat la o poveste... 
toreased. Iată de ce. cu atit 
rirfoi te cere evidențiată 

ormanța pădurarului P. Dio
de la ocolul tihne Rodna, 

a reușit >d find sdptdmlm 
ub observație o ursoai- 
’ițnuit dc mare, care a 

lume trei ursuleți dc<>- 
ul mal dolofan decit 
iprcund cu fiul tău. de 

pădurarul i-a du» pc cel 
uleți acaid. unde h crcțte 
1. pină vor fi prednți 
•servațil speciale. Să fie

Dublă
I satisfacție

♦

S-a întimplat in comuna Ghio- 
roc (Arad). în timp ce-și săpa 
temelia unei noi case, un sătean 
a scos la iveală un marc vas de 
ceramică. Fiul acestuia, școlar, 
l-a anunțat imediat pe profe
sorul său de istorie. A. Șandru, 
iar acesta pe aiți colegi specia
liști. împreună cu școlarii săi, 
profesorul a descoperit $1 alte 
vase și fragmente de ceramică 
datind aproximativ din anul 
1600 i c n. O descoperire pentru 
care ambele părți s-au declarat 
cit se poale de mulțumite : să
teanul — pentru că a primit un 
ajutor substanțial în săparea 
mai repede a temeliei casei, iar 
copiii — pentru că și-au îmbo
gățit muzeul scolii cu obiecte de 
o deosebită valoare.

I

O pasiune 
exotică

de veac. 
Timișoara, 

trans for- 
adevărată

Timp de un 
loan Pa ulm 
acum pensionar, și-a 
mat casa lui intr-o 
„arcă" in care și-au dat intilnire 
peștișori din aproape toate ape
le de pe continentele lumii. în 
nu mai puțin de 50 de acvarii 
de forme și mărimi felurite, el 
creste cu migală numeroase spe
cii de pești exotici, unele dintre 
ele constituind rarități, cum ar 
fi. de pildă. peștii „kardinali** ți 
..neonul roșu" (din Jungla Ama
zonului), „Cahstus ornatus" 
„Sumatranus" (originari 
; aulele Sumatra). Pasiunea lui 
Pauhn i-a ,.molipsit" »i pe alfi 
timișoreni, care și-au amenajat 
acvarii de toată frumusețea.

nu

Săpuneală 
pentru 
spălătorie

La Tg. Mureș s-a deschis,
de mui., o nouă și modernă cu
rățătorie chimică „Nufărul". 
Margareta Fal. din Reghin, și-a 
dus la curățat un palton din 
păr de cămilă. „Veniți peste 
zece zife" — j-au răspuns meș
terii. După zece zile, aceiași 
meșteri i-au răspuns : „încă 
zece zile După alte zece, au 
mai trecut încă zece, timp in 
care M.F. a tot cheltuit de-a 
surda bani cu drumul de la Re
ghin la Tg. Mureș. Deunăzi, cind 
i s-a dat. in sfirșit, paltonul, 
M.F. nu l-a mai recunoscut. In 
loc să fie curățat, paltonul a 
fost... vopsit. Dar și meșterii 
și-au schimbat culoarea feței 
cind au fost obligați să plăteas
că despăgubiri.

Cînd nu-ți 
respecți 
cuvîntul

acasăMiez de noapte. întors 
cu chef, Stefan Romanescu din 
Capitală (Calea Vitan 210 A) a 
provocat scandal, trezind toți 
vecinii din somn. Apoi nu s-a 
lăsat pină nu ți-a izgonit din 
casă soția ți fiica de 7 am. Dar 
nici vecinii nu s-au lăsat ți au 
chemat miliția. Trimis in fața 
instanței de judecată. S.R. a 
„promis" că n-o să mai facă 
scandal. Cum insă s-a stabilit 
că pentru incidente asemănă
toare mai făcuse pină atunci 
promisiuni (fiind amendat) ți 
cum nu ți le-a onorat, de data 
aceasta n-a mai fost crezut pe 
cuvint. drept care i s-a schim
bat domiciliul pe timp de 
luni.

trei

De la 
grătarul 
cu mititei...

Datorită scinteilor țișnite de la 
grătarul cu mititei, insuficient 
izolat, planjeul bucătăriei de Ia 
restaurantul ..Minerva" din Cra
iova a luat foc. Apoi, focul a 
năvălit în podul clădirii, iar 
vintul il îndrepta amenințător și 
spre hotelul complexului „Mi
nerva". Datorită intervenției o- 
perative a unei formații milita
re de pompieri, condusă de ofi
țerul Nicolae Dănilă, incendiul 
a fost localizat, valoarea bunu
rilor salvate fiind de peste un 
milion lei. Conducerea O.J.T. 
Dolj a adresat celor care au 
stins focul cele mai călduroase 
felicitări, iar cei din neglijența 
cărora s-a aprins au fost „arși" 
la buzunar.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scinteii'

Folosirea raționala a HIRTIEI - o cerință imperioasă
Continuăm ancheta noastră cn reprezentant! al unor foruri l 

de decizie, asupra măturilor luate — aau care se impun incă — 
pentru mal buna ort.nnirarc sl «porirea eficientei acțiunilor de 
recuperare sl valorificare a deșeurilor dc birlic Șl produse pape
tar». Aaiăzi au euvinlul :

GHEORGHE DUMITRU 
vicepreședinte ol Consiliului 

popular ol municipiului București

— Primăria Capitalei manifestă 
un interes duosebd pentru pro- 
blrma colectării deșeurilor de tur
tle ți s-a angrenat cil tontă hotâri- 
I i >.i MSUlg .i.j'une. In primul 
rind, au fost analizate posibilitățile 
existente in instituțiile și unitățile 
noastre economice — gospodăria 

I comunală, industria IocaIA, comerț, 
etc. Deși cotele planificate au fo-;t 
realizate, s-au putut detecta unele 
rezerve care permit sporirea 
sarcinii acestor unități cu a >roupe 
cincizeci la sută. De asemenea, 
primarul general a dat o dispozi
ție ca In s-»ctorul comercial absolut 
toate ambalajele produselor, care 
înainte se aruncau • amestecate cu 
cvlelAltc gunoaie, să fie recuperate 
și pregătite (cutiile desfăcute și 
decapsate) pentru valorificare. Ac
tivitatea de scoatere la iveală a po
sibilităților continuă, intrucit cetă
țenii. gospodăriile individuale re
prezintă o importantă sursă. Este 
necesar să ajungem la situația ca 
fiecare locuitor al Capitalei să in- 

' țelcagă că nu trebuie să lase să 
se piardă nici un gram de hirtie, 
nici un gram de carton, nici un 
ambalaj, cutie, pungă, sac să nu fie 
supase distrugerii, arse sau arun
cate la un loc cu gunoaiele. Am 
inițiat o vastă campanie de lămu
rire in acest sens a cetățenilor prin 
intermediul deputaților de la mu
nicipiu și din sectoare. Angaja
mentul inițial, asemănător cu cel 
de acum un an. ca gospodăriile să 
colecteze 120 tone de deșeuri, va 
fi mult depășit. Resursele de hir- 
tie-deșeu sint insă mari. De aceea, 
s-au inițiat in ultimele zile si alte 
măsuri practice, de la care scontăm 
rezultate imediate. Astfel, peste 
două sute de pubele noi — purtind 
inscripția mare, vizibilă „NUMAI 
PENTRU HÎRTIE" —au fost insta
late la cererea cetățenilor si asocia
țiilor de bloc, iar in cvartalele mai 
mari, unde o platformă de gunoi

servește mal multe clădiri, au fost 
amplasate Drimoje zece conteinere 
mari, do aremenca cu Inscripția 
„NUMAI PENTRU HIRTIE”, Subli
niem. sint primele pubele st alte ci-

rala do achiziții să-și rezolve pro
blemele de ridicare a deșeurilor, 
împreună cu amintita centrală, or- 
g.inizAm in sectorul I o experiență 
pc scară largă in ce privește rc-cU- 
P"r«r-.i se vor împărți saci de 
polietilenă pentru strlngerea macu
laturii in citeva mii de aparta
mente și se organizează un circuit 
dc colectare regulată a acestora.

a Primăria Capitalei apelează la 
spiritul civic și gospodăresc al 
populației

□ Angajamentul organizațiilor 
U.T.C.: 12 000 tone de macula
tură colectată

□ Ziarul nostru așteaptă în conti
nuare propuneri ale cititorilor

teva sute urmează. Facem pe aceas
tă calc un apel câtre populație, dc a 
nu mai amesteca la un Ioc tot ce se 
aruncă dintr-o gospodărie si să de
pună hirtiile și cartoanele separat 
in aceste pubele si conteinere. în
lesnind I.S.B.-ului colectarea. Toți 
acei care vor să valorifice, să vîn- 
dă deșeurile de hirtie de care dis
pun pot să le predea la punctele 
Centralei de preindustrializare și 
achiziții (fost DCA). La cererea a- 
cestei centrale, primăria a stabilit 
amplasamente pentru noi centre de 
colectare, precum și de depozitare 
(cu rampe de cale ferată). De ase
menea. prin unitățile sale de 
transport, primăria va sprijini Cen-

NICOLAE CROITORU 
secretar al C.C. al U.T.C.

C.C. al U.T.C. a analizat modul 
in ctre organele și organizațiile 
U.T.C. mobilizează tinerii la acțiu
nea de recuperare și valorificare a 
deșeurilor de hirtie. Din analiza 
Întreprinsă a rezultat că an de an 
a crescut cantitatea de maculatură 
colectată și predată de organiza
țiile U.T.C., ajungind in 1973 la a- 
proape 6 500 tone, ceea ce în
seamnă 6 la sută din totalul recu
perărilor și 20 la sută din cantita
tea de maculatură colectată de la 
populație, sau că, in medie, fiecare

tinăr a colectat și predat circa 
1,3 kg de maculatură.

Apreciem Insă că rezultatele-sint 
sub nivelul cerințelor și p»siblliift- 
țllor. în urma analizei amintite, 
C.C. .al U.T.C. — împreună cu 
Consiliul Național al Organizați- i 
Pionierilor, Ministerul Educai l- l 
și învfițămintului, C.S.P..’ Minis
terul Industriei Ușoare. Minis
terul Aprovizionării Tchnico-Ma- 
teriale și Gospodăririi Fondu
rilor Fixe și Centrocoop — 
n stabilit un plan dc acțiune con
cret pentru Intensificarea colectării 
și valorificării deșeurilor de toate 
felurile, inclusiv a deșeurilor da 
hirtie.

Pe baza acestui plan, angaja
mentul de colectare al U.T.C. pentru 
anul 1974 (6 400 tom*) a fost majo
rat la 12 000 tone. Aceasta în
seamnă ca in acest an fiecare tinăr 
să colecteze in medie circa 2,5 kg 
de maculatură.

In scopul realizării unui aseme
nea angajament sporit, comit oțele 
județene, municipale, orășenești și 
comunale ale U.T.C., toate organi
zațiile U.T.C. vor' antrena in a- 
ceastă acțiune pe fiecare utecist, 
pe fiecare tinăr. vor organiza de
cade ale colectării deșeurilor dc 
birlic, atit cu cei aflați in cimpul 
muncii, cit și cu elevii. De altfel, 
in întreprinderi economice și in 
instituții, organizațiile U.T.C. par
ticipă la toate acțiunile dc recupe
rare și predare a deșeurilor.

In mod deosebit se va acționa 
în organizațiile U.T.C. din școli, 
unde această activitate iși modifică 
de pe acum caracterul, transfor- 
mindu-se dintr-o campanie intr-o 
acțiune permanentă, de interes na
țional. Intensificarea eforturilor 
noastre pentru colectarea deșeuri
lor de hirtie se desfășoară pe fun
dalul unei vaste activități patrio- 
tke-educative, urmărind creșterea 
răspunderii tinerilor pentru utili
zarea rațională a resurselor natu
rale, pentru ocrotirea și refacerea 
fondului forestier, pentru înțelege
rea rolului materiilor prime secun
dare și utilizarea eficientă a aces
tora.

Convorbiri consemnate de
AL PLAIEȘU

in cartierul „Vlzlru" din Brâila s-a deschis recent o noud grâdinițâ

CE LOC OCUPA 
SPECTACOLUL TEATRAL 
m activitatea cultural- 
educativă din Sălaj?

Fe harta edilitară a orașului Bistrița au apărut, in perioada actualului cin
cinal. două cartiere noi de locuințe — Viișoara și Decebal — care însumează 
peste 2 600 apartamente. Acestora li se adaugă, printre altele, două școli 
generale’și un grup școlar cu cile 16 săli de clasa fiecare, un spital cu o 
capacitate de 700 paturi, o policlinică, complexe comerciale și de prestări 
de servicii ele. Totodată, orașul a fost înzestrat cu numeroase obiective 
edilitare, cum ar ii noua uzină de apă. noile rețele de alimentare cu ană 
potabilă și de canalizare, un mare număr de străzi modernizate, noi spații 
verzi, terenuri de joacă pentru copii șl terenuri dc sport. De curînd a fost 
dat in folosință hotelul turistic „Coroana de Aur", cu o capacitate de 215 locuri

Foto : S. Cristian

0 acțiune de interes economic la care sint 
chemați să participe toți locuitorii satelor

„Să introducem in cultură terenuri
le de pe marginea șoselelor, căilor 
ferate și a canalelor de desecări și 
irigații, să insămințăm spațiile dintre 
construcțiile agrozootehnice, din Ju
rul sediilor unităților și din curți

Această chemare a Conferinței pe 
țară a cadrelor de conducere din 
agricultură se înscrie in ansamblul 
răspunderilor și îndatoririlor pe care 
le avem cu toții de a folosi și gospo
dări cit mai bine pămintul — avuție 
națională inestimabilă. Este in intere
sul economiei țării, al unităților agri
cole, al țuturor locuitorilor de ia sale, 
ca in această primăvară să nu râmi- 
nă nici o palmă de pămint neinsă- 
mințată.

Pretutindeni, acolo unde organele 
șl organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților 
agricole au înțeles pe deplin această 
cerință, au fost obținute rezultate 
deosebit de bune in ce privește culti
varea tuturor suprafețelor de teren. 
In județul Brăila, de exemplu, para
lel cu atragerea locuitorilor de la sate 
la lucrările de îmbunătățiri funciare, 
avind ca scop ciștigarea de noi tere
nuri pentru agricultură, a fost iniția
tă o vastă acțiune pentru folosirea 
judicioasă, gospodărească a pămintu- 
lui din vetrele satelor, din jurul ca
selor. Sub lozinca „Fiecare curte o 
grădină, fiecare palmă de pămint să 
producă", numeroase consilii popu
lare au mobilizat conducerile unită
ților agricole, pe locuitorii satelor să 
cultive toate porțiunile de teren. In 
comuna Roșiori, de exemplu, pe cele 
440 ha teren din vatra satului se cul
tivă 30 ha fasole, 25 ha cartofi, 20 ha 
legume. 175 ha porumb și o însemna
tă suprafață cu furaje. Bune rezultate 
in ce privește folosirea terenurilor 
din vatra satelor au fost obținute și 
in comuna Tichilești, unde se cultivă, 
intre altele 50 ha cu legume. Acțiuni 
asemănătoare, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, se desfășoară și 
in județul Dolj. In comuna Scăești, 
au fost identificate 50 ha teren nefo
losit care au fost Insămințate 
cu plante furajere și mai ales 
cu porumb pentru boabe șt 
siloz. In perimetrul sectoarelor

zootehnice ale unităților agri
cole și al construcțiilor administrative 
din comunele județului Mehedinți au 
fost identificate și insămințate, in 
această primăvară, peste 400 hectare.

Am putea enumera multe alte e- 
xemple similare și din alte județe, 
care demonstrează preocuparea pen
tru folosirea integrală a pămintului. 
Și totuși există incă destule terenuri 
care rămin necultivate atit in cimp, 
cit și in jurul construcțiilor. In mul
te cazuri, este adevărat, sint supra
fețe mici, de numai cițiva ari, des
pre care unii sint înclinați să spună 
că ar conta prea puțin față de milioa
nele de hectare ale țării. Aceste „pe
tice de pămint" contează insă foarte 
mult, dacă ne gindim că din aceste 
mici suprafețe se adună mii de hec
tare, de pe care se pot obține canti
tăți importante de produse agricole.

Iată de ce, in aceste zile, odată cu 
încheierea semănatului, datoria con
siliilor populare comunale, a 'condu
cerilor unităților agricole este de a 
verifica atent dacă se cultivă fiecare 
porțiune de teren, luind măsurile cu
venite in vederea insămintării tutu
ror suprafețelor de teren așa-zise 
libere. în lumina atribuțiilor confe
rite prin lege, consiliile populare au 
obligația să acționeze ferm pentru i- 
dentificarea și insâmințarca in în
tregime — cu porumb, plante fura
jere șl legume — a tuturor terenu
rilor necultivate.

Cerințele legate de folosirea inte
grală a pămintului privesc, deopotri
vă, comitetele comunale de partid, 
care au datoria să explice țărănimii, 
tuturor locuitorilor de la sate impor
tanța și necesitatea economică a a- 
cestel acțiuni, fiind promotoare ale 
măsurilor inițiate in aceste zile pen
tru identificarea și insămințarea fie
cărei Dalme de nămint. Așa cum au 
procedat și in alte dăți, atrăglnd ță
rănimea la lucrările de îmbunătățiri 
funciare, și acum comitetele comu
nale de partid sint chemate să iniție
ze o largă acțiune de masă In ve
derea cultivării tuturor terenurilor 
disponibile.

Ion HERTEG

fw w respectă $me@.e.
După o zi de esca

ladare a „treptelor e- 
nergetice" ale Oltului, 
adică după ce am ur
mat firul salbei de hi
drocentrale, m-am în
tors obosit și flămind 
la cantina constructo
rilor energeticieni din 
Rm. Vilcea. Dar n-am 
apucat să fac decit un 
pas în sala de mese și 
m-am retras brusc. 
Deasupra capului mi-a 

' trecut, spintecînd ae
rul, ceva ca o ghiulea. 
Privesc „obiectul zbu
rător" oprit in perete. 
O bucată de piine. Cit 
pumnul. Rotesc privi
rea; in sală, sub mese, 
pe făraș — piinea !

— Copii. Se joacă — 
încearcă o explicație 
cineva din personalul 
cantinei. Și altcineva, 
ca să facă ordine, a- 
dună cu mătura piinea 
de sub mese. Ca să 
facă curățenie, adună 
pe făraș piinea !

„Copiii" poartă uni
formă cu matricola li
ceului energetic. Ii 
privesc mai atent : u- 
nii au început să se și 
deprindă cu briciul.

Intru In vorbă cu 
cițiva dintre băieți și 
înțeleg că cei mai 
mulfi au venit aici din 
sate, adică tocmai de 
acolo de unde începe 
să se plămădească pii
nea. Nu se poate ca 
ei să nu știe de-acasă,‘ 
cite ceva din ce în
seamnă să muncești 
pămintul. să-l ari. să-1 
semeni, să-l recoltezi. 
Pe cit se pare insă, 
în viața lor abia înmu
gurită, nici unul n-a 
apucat să pună mina

pe sapă, să are. să se
mene, să asude pe 
combină. Ei au ales 
calea orașului, a șan
tierului. Și orașul, 
șantierul i-au primit. 
Au găsit căldura că
minului, a școlii, a co
lectivului : învățătură, 
uniformă, hrană con
sistentă — totul de-a 
gata, gratuit.

Responsabila canti
nei imi arată vase în

căpătoare in care sint 
adunate, in grămezi 
mari, resturile de pii
ne. ,.E intr-adevăr ma
re risipă — spune ea. 
Cind am încercat să 
servim la mese piinea- 
felii, astfel ca fiecare 
elev sau abonat să 
consume pe îndestula
te numai atit cit ii 
este necesar, eliminînd 
risipa, am fost criticați 
de tovarășii din comi
tetul U.T.C. „Să se 
taie piinea in rații !“ 
— ni s-a cerut. Și așa 
am făcut. Unii o mă- 
nincă. Alții insă, cind 
le prisosește, o mai a- 
runcă".

Bine ar fi fost 
dacă aceiași tovarăși 
de la U.T.C. s-ar fi 
dovedit interesați in 
aceeași măsură atit de 
respectarea rațiilor, cit 
și de educarea tineri
lor.

De multe ori se cau

tă șl se găsesc scuze 
pentru „poznele" ado
lescenței. Peste această 
batjocoritoare risipă 
nu se poate trece insă 
cu „inimă de mamă". 
De altfel, care dintre 
părinții adolescenților 
risipitori nu i-ar fi 
dojenit aspru, spunin- 
du-le că cel ce nu res
pectă piinea nu se res
pectă pe sine, nu-și 
respectă deopotrivă 
nici părinții și nici 
munca ? Și mă mai în
treb unde erau oare la 
acea oră de masă pe
dagogii meniți să se 
ocupe de educația ti
nerilor — nu în fraze 
generale și in adunări 
f.-stive, ci tocmai în si-_ 
tuații m acestea, de 
toate zilele ?

Iar dacă părinții sînt 
departe, iar pedagogii 
școlii nu văd aseme
nea fapte sau le con
sideră „copilării", dacă 
tovarășii din organiza
ția U.T.C. a șantieru
lui apără cu zel drep
turile... la risipă, ne- 
glijind datoria de a 
cultiva prin toate mij
loacele spiritul de eco
nomie. ne-am gindit 
la o soluție educativă, 
dreaptă și absolut ne
cesară : să meargă a- 
cești tineri, în vacanțe, 
nu în simplă plimba
re la sat, ci să mun
cească pe ogoare, aco
lo unde se naște pii
nea pe care o mă- 
nincă.

îi vor simți altfel șl 
gustul, și prețtil, și 
noblețea.

Constantin 
MORARU

Aveam in față o sală 
de spectatori așa cum 
și-ar dori-o oricare ac
tor. La replicile spu
moase ale cunoscutei 
comedii „Jocul dra
gostei și al intimplă- 
rii“. publicul reacționa 
prompt, aplauda, sta
bilind acel contact in
tre scenă și sală fără 
de care spectacolul 
dramatic ar apărea un 
steril consum de ener
gie. Actorii Teatrului 
Național din Cluj se 
aflau în turneu la Za
lău, iar ambianța crea
tă nu se deosebea cu 
nimic de cea iritilnită 
seară de seară in lă
cașul Thaliei de pe 
malurile Someșului. 
Se dovedea astfel, in 
moderna casă de cul
tură din localitate, că 
scuza „condițiilor di
ficile ale spectacolului 
de turneu" invocată 
de unii organizatori e 
gratuită.

Și totuși nu toate 
inerțiile din acest sec
tor au fost învinse. 
Le-am identificat cu 
prilejul anchetei noas
tre in județul Sălaj, 
județ care nu dispune 
de ansambluri artis
tice profesioniste, dar 
care, in schimb, are 
avantajul de a se 
afla la distanțe des-

* tul -de. ’ apropiate-: tie 
patru mari orașe cu 
prestigioase institu
ții culturale : Cluj, 
Oradea, Baia Mare și 
Satu-Mare. Din păca
te, avantajul rămîne 
de cele mai multe ori 
doar teoretic.

In primele patru 
luni ale acestui an, 
in Zalău. reședin
ța de județ, au poposit 
24 de spectacole ale 
artiștilor profesioniști. 
Cifra globală pare sa
tisfăcătoare. Ce se as
cunde insă în spatele 
ei ? Din cele 24 de 
prezențe, doar 6 au 
fost spectacole drama
tice nropriu-zise. Res
tul, concerte de muzi
că ușoară și populară.

— La noi, în Jibou, 
spunea Andrei Mu- 
reșan, directorul ca
sei de cultură, există 
din 1972 o stagiune 
teatrală a actorilor de 
ia Baia Mare. Dar. în 
afară de aceasta, in 
doi ani și jumă
tate am fost vizitați 
de 3 (trei) teatre pro
fesioniste. Printre oas
peții așteptați, dar 
care nu au răspuns 
încă invitațiilor noas
tre, amintesc Naționa
lul clujean, teatrele 
din Oradea și Turda, 
teatrele bucureștene. 
In primele patru luni 
ale acestui an au fost

prezentate doar două 
piese de teatru (am
bele de către actorii 
din Baia Mare). In 
schimb, spectacolele 
de estradă au fost de 
trei ori mai multe.

Și la Șlmleu-Sil- 
vaniei cifrele (și pro
porțiile) sint in linii 
mari asemănătoare.

— Cum vă explicați 
situația creată? — l-am 
întrebat pe Alexandru 
Onlț, vicepreședintele 
comitetului județean 
pentru cultură și edu
cație socialistă.

— Teatrele de proză 
din împrejurimi se 
hotărăsc greu să ne 
viziteze. în schimb, 
sosesc zeci de forma
ții de muzică ușoară 
și populară, cu cițiva 
soliști și instrumen
tiști. Și astfel afișul 
cultural al orașelor 
din județ devine uni
lateral, excesiv muzi
ca V-distractiv.

— Am intilnit totuși 
cîteva „stagiuni per
manente" ale teatrelor 
din Cluj, Baia Mare 
și Turda...

— Da. Artiștii din 
Cluj au încheiat un 
contract cu Zalăul și 
Șimleu-Silvaniei, cei 
din Baia Mare cu 
Jiboul. Dar numă
rul spectacolelor din- 
tr-o astfel de „sta
giune" este incă mic. 
Astfel, Teatrul Na
țional din Cluj oferă 
in nouă luni de zile 
doar trei piese.

— Cu ce repertoriu 
vin in Sălaj teatrele 
profesioniste ?

— Numărul mic al 
pieselor este, intr-un 
fel, contrabalansat de 
titlurile alese pentru 
turneu. De pildă, intre 
cele șase spectacole 
din Zalău se numără 
„Căsătoria" de Gogol, 
„Gilcevile din Chiog- 
gia“ a lui Goldoni, 
piesa lui Marivaux a- 
mintită anterior. Din 
păcate, dramaturgia 
contemporană româ
nească este practic 
inexistentă.

Adevărul este că nu 
toate instituțiile tea
trale din vecinătate 
și-au asumat obligația 
unor stagiuni perma? 
nente. Opera, opereta, 
muzica simfonică sint 
absente pe agenda cul
turală sălăjeană. „Tra
tativele" începute cu 
Filarmonica din Satu- 
Mare au eșuat. Inten
țiile de a invita Ope
ra și alte formații mu
zicale clujene au ră
mas... intenții.

— Ne e teamă că nu 
vom avea public sufi
cient — schițau un 
început de explicație 
organele locale.

O explicație nu de
parte de adevăr. Pen
tru că, adesea, spec
tacolele formațiilor ar
tistice profesioniste nu 
se bucură de atenția 
cuvenită. De pildă, la 
spectacolul Naționalu
lui clujean cu piesa 
lui Marivaux, amintită 
la începutul acestor 
rinduri, la Zalău, din 
1 100 de locuri (2 spec
tacole) au fost ocu
pate doar 696.

— Deși era o piesă 
clasică, utilă pentru 
cultura generală a ori
cărui elev, la liceul 
teoretic din oraș nu 
am reușit să ofer 
nici un bilet — ne 
demonstrează loan 
Pășcoiu, organizator 
de spectacol al tea
trului clujean. La fel 
am fost întimpinat cu 
refuz la Școala gene
rală nr. 1, la alte in
stituții din Zalău.

Este evident că în 
cazul spectacolelor cu 
piese din dramaturgia 
clasică universală și 
contemporană, piese 
cu un mesaj înaintat, 
educativ, in cazul unor 
concerte, al unor reci
taluri de muzică cultă 
este necesar ca orga
nele culturale locale, 
conducerile școlilor să 
desfășoare o susținută 
propagandă culturală.

Comitetul județean 
pentru cultură și edu
cație socialistă este 
principalul factor care 
poate contribui la 
îmbunătățirea afișului 
teatral al orașelor să- 
lăjene. El are datoria 
să solicite in primul 
rind acele teatre care 
și-au înscris in reper
toriu și pot oferi spec
tatorilor piese din 
dramaturgia noastră 
contemporană, cu un 
accentuat caracter e- 
ducativ, piese care să 
contribuie la modela
rea profilului etic al 
tinerei generații. De 
asemenea, organul cul
tural județean trebuie 
să respingă acele în
jghebări pseudo-artis- 
tice, folclorico-estra- 
distice care se înghe
suie pe scenele așeză
mintelor culturale,' să 
oblige teatrele cu care 
au fost incheiate con
tracte să aibă o pre
zență ritmică in județ, 
să convingă alte insti
tuții similare să inau
gureze noi „stagiuni 
permanente".

Posibilități, așadar, 
există. Un județ in 
plină afirmare econo
mică și spirituală le 
așteaptă să devină 
realități.

Radu COfoSTAN- 
TINESCU

//
(Urmare din pag. I)
s-a văzut cu virf și înde
sat.

In această atmosferă de 
toleranță, in care exprima
rea deschisă a opiniei exi
gente răminea totdeauna 
o problemă... de perspec
tivă o— comitetului de 
partid îi revine, in această 
privință, o bună parte din 
vină — au înflorit indisci
plina in producție și goana 
după căpătuială, organiza
rea (pentru cei din condu
cere — n.r.) a unor sărbă
toriri cu cadouri substan
țiale. confundarea între
prinderii cu propria feudă 
etc.

Slirnește nedumerire fap
tul că, timp îndelungat, 
factori de răspundere din 
minister au putut tolera 
asemenea abateri. Nu de 
mult, ziarul nostru aducea

Oameni și
(Urmare din pag. I)

rezultate le-au obținut formațiile 
conduse de Eroul Muncii Socialiste 
Petre Constantin și loan Sălăjan. De 
la inceputul anului, brigada lui Petre 
a dat peste plan 6 400 tone cărbune, 
iar aceea a lui Sălăjan — 6 800 tone.

Fapte bogate in realizări și in 
adinciturile din munții Apuseni și 
Poiana Ruscăi. Este edificator exem-

OAZA" TOLERANTEI
la cunoștința opiniei pu
blice o serie de nereguli 
săvirșite la D.G.T.A., apar- 
ținind de același minister. 
Sint motive serioase de 
reflecție asupra modului 
cum se controlează unită
țile in subordine — pentru 
a nu da prilejul producerii 
abaterilor, pentru a le pre- 
intimoina — cum este 
efectiv ajutată activitatea 
pentru a se, desfășura cu 
rezultate dintre cele mai 
bune.

De curind, la I.T.I.A. 
s-au luat măsuri ferme : 
directorul Dumitru Tudor, 
directorul adjunct Ștofan 
Mustață, ingincrul-șef Ni
colae Ion au fost scoși din 
funcții și. ca membri de 
partid, au fost sancționați 
cu vot de blam cu avertis
ment. Cu vot blam cu 
avertisment, pe linie de 
partid, a fost sancționat și

Vaslle Marin, contabilul- 
șef. Pentru atitudinea lor 
lipsită de combativitate, de 
spirit ferm, partinic, Ni
colae Sădcanu, secretarul 
comitetului de partid pe 
întreprindere, și locțiitorul 
său D. Mustață au fost 
destituiți din muncă. Co
muniștii din această între
prindere au dezbătut cu 
simț de răspundere abate
rile, au criticat pe acei 
care le-au generat, au ce
rut inițierea acelor măsuri 
care să bareze abuzul, orice 
derogare de la normele eti
cii și echității socialiste. 
Este locul să o spunem 
aici că, de-a lungul timpu
lui, oamenii cinstiți din in- 
trenrindere au dezvăluit In 
scrisorile lor aceste aba
teri. A existat la un mo
ment dat chiar părerea că 
aceste fapte, care s-au a- 
cumulat In ani și ani, cu

□
greu pot fi înlăturate, că 
cei vinovați sint de „ne
clintit". Iată insă că, pină 
la urmă, adevărul a trium
fat. Măsurile intreprinse 
corespund intru totul spi
ritului de dreptate și echi
tate promovat ferm de că
tre conducerea partidului 
nostru. Trăgind învățămin
tele necesare din cele pe
trecute la I.T.I.A.. comuniș
tii de aici s-au pronunțat 
nentru întronarea unui cli
mat de activitate clă'dit pe 
munca cinstită, pe respec
tarea, riguroasă a legilor 
tării. Garanția realizării 
întocmai a acestor dezide
rate se află in antrenarea 
opiniei colectivului, in fer
mitatea cu care se vor duce 
la indeolinire măsurile 
stabilite in vederea întări
rii răspunderii la fiecare 
loc de muncă.

Iile TANASACHE

recorduri
piui MINERILOR DE LA TELIUC 
ȘI GHELAR, care, in primele 4 luni, 
au trimis suplimentar furnaliștilor 
hunedoreni peste 900 tone fier in mi- 
nereu-marfă livrat. Iar MINERII DE 
LA CERTEJ — in frunte cu binecu
noscutele brigăzi conduse de Petru 
Suciu, Viorel Neagu, Cornel Ștefan, 
loan Covaci ș.a. — au anunțat în 
aceste zile atingerea unui avans de 
14 luni in indeplinirea cincinalului.

Demne de remarcat sint și rezul
tatele ENERGETICIENILOR DE LA 
MINTIA. Este suficient să amintim 
că in această perioadă ei au „pulsat" 
suplimentar in rețeaua sistemului 
energetic național mai mult de 58 
milioane kWh energie electrică. Sau 
ale colectivului întreprinderii de 
construcții siderurgice Hunedoara, 
care in primul trimestru a raportat 
realizarea a 27 la sută din planul 
anual de investiții. Din însumarea 
tuturor acestor rezultate reiese că, 
in primele patru luni ale anului, 
județul Hunedoara și-a îndeplinit 
planul la toți indicatorii, a depășit 
substanțial sarcinile la productivita
tea muncii și la export.

— în industria județului nostru — 
preciza ing. Ștefan Almăsan, se
cretar al Comitetului județean Hune
doara a! P.C.R. — prin realizarea an
gajamentelor rezultă, pe ansamblu, la 
nivelul acestui an, o producție supli
mentară de 20 milioane lei. materia
lizată in importante cantități de 
cărbune, cocs, fontă, oțel, laminate, 
metale neferoase, materiale de con
strucții ș.a. Avem convingerea fermă 
că toate angajamentele asumate de 
oamenii muncii din județul nostru 
vor fi nu numai Îndeplinite, ci și 
depășite.

Sabin IONESCU 
Ion LAftAR



SCINTEIA — vineri 10 mai 1974 PAGINA 3

iovarășul Nicolae Ceaușescu a primit Cu prilejul Zilei independenței de stat a României

pe tovarășul Kim lăng Ju
Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu

3

Doresc, Ine» o dată. sA «glut delrrația guvernamentală 
* Republicii Populare Democrate Coreene, in frunte cu 
tovarășul Kim lăng Ju.

Doresc sâ exprim satisfacția mc», a conducerii partidu
lui și statului nostru pentru relațiile bune dintre partide
le șl popoarele noastre.

Sintem bucuroși că poporul prieten al Republicii Popu
lare Democrate Coreene obține succese in dezvoltarea so
cială. suh conducerea partidului, in frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen. Dorim să-j urăm noi șl noi succese in dez
voltarea eeonomico-socialâ. in construcția cu succes a so
cialismului. precum și in realizarea programului de uni
ficare pașnică a Coreei — a Nordului șl a Sudului — in
tr-o Corec democratică puternică.

Considerăm că rvJa|iilc dintre partidele și țările noas
tre corespund pe deplin intereselor celor două popoare, 
dezvoltării eu succes a construcției socialiste atit in Româ
nia. cit și in Coreea, precum și cauzei socialismului, a 
forțelor progresiste, a păcii in inlreag.t lume.

Siluația internațională este favorabilă forțelor progre
sului si păcii : popoarele sint tot mai holărite să-și apere 
independenta, să asigure o colaborare pe principii noi, dc 
egalitate, de respect, dc avantaj reciproc.

Noi steni convingerea câ unitatea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești. a tuturor forțelor an. 
tiimperialistc, a popoarelor care luptă pentru dezvoltarea 
independentă constituie o forță do importanță hotăritoare 
care poate impune pacea și colaborarea intre toate popoa
rele lumii.

Dorim ca colaborarea dintre partidele și popoarele noas- 
ro sâ se înscrie tocmai in direcția întăririi forțelor 

antiimperialistc. anticolonialiste, a forțelor care luptă 
pentru o politică de egalitate și de respect al dreptului 
fiecărei națiuni dc a se dezvolta liberă și independentă.

Doresc sa ridic acest pahar pentru noi succese in con
structs socialismului, in ridicarea bunăstării și fericirii 
poporului prieten din Republica Populară Democrată Co
reeană ; aă urez succese in realizarea unificării pașnice 
a Nordului cu Sudul intr-o Corce democratică, care să 
asigure bunăstarea și fericirea întregului popor coreean !

Tcntru dezvoltarea relațiilor dc colaborare șl prietenie 
intre România și Republica Populară Democrată Coreeană, 
intre partidele și popoarele noastre !

In sănătatea tovarășului Kim Ir Sen, cărui» îi urez 
multă sănătate si succese în întreaga activitate !

In sănătatea dumneavoastră a tuturor !
★

Delegația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Kim lăng Ju, 
membru al Comitetului Politic 
Comitetului 
Muncii din Coreea, ricepremier 
Consiliului Administrativ al "

_________ _____ al 
Central al Partidului 

al 
R.P.D.

Cronica zilei
Tntr-o telegramă adresată Comite

tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, colectivul de 
muncitori. ingineri și tehnicieni de 
la întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industria alimentară 
Balș raportează îndeplinirea la 8 
mai a sarcinilor ce lc-au revenit in 
cadrul planului cincinal.

Conștienti de îndatoririle ce ne 
revin pe linia asigurării bazei ma- 
te riale necesare transpunerii in via
ță a programului de dezvoltare a su
prafețelor irigate, se scrie in telegra
mă. comuniștii, întregul nostru co
lectiv se angajează să realizeze pină la 
finele anului 1975, peste prevederile 
planului cincinal, o producție supli
mentară in valoare de 350 milioane 
lei.

★
Cu ocazia celei de-a 29-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
iugul fascist, ambasadorul acestei 
iâri la București. Miroslav Sulek. a 
vorbit, joi seara, la posturile noastre 
de radio si televiziune.

Stat 
sosit 
Stat 
din

La Invitația Comitetului de 
pentru Prețuri, in Capitală a 
o delegație a Comitetului de 
pentru Prețuri și Materiale __
R. P. Ungară, condusă de Csikos 
Nagy Bela, președintele acestei in
stituții din tara vecină.

Joi dimineața, oasoetele a avut 
convorbiri cu Gheorghe Gaston Ma
rin, președintele Comitetului de 
Stat pentru Prețuri. (Agerpres)

In Editura politlcâ 
a apârut revista

Probleme ale păcii 
și socialismului 

nr. 3/1974

In industria Capitalei

întreprinderile bucureștene, 
antrenate in procesul de înnoire 
continuă a producției, au asimilat 
și introdus in cursul acestui an 
in fabricația de serie peste 140 
de produse noi. solicitate intens 
de economia națională.

De menționat că la capitolul 
produselor noi și reoroiectate cu 
performanțe îmbunătățite, pla
nul de asimilări a fost depășit 
cu 14.6 la sută, ceea ce repre
zintă 41.3 la sută din volumul 
producției Globale industriale 
realizate in Capitală in decursul 
a 4 lunL

(Agerpres)

„ZILELE 
MUZICALE Șl PLASTICE"

între 6 și 13 mai Liceul de mu
zică Fi arte plastice din Sibiu or
ganizează „Zilele muzicale și plas
tice". un program omagial dedicat 
celei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist 
și Congresului al Xl-lea al parti
dului. In program: vernisajul unei 
expoziții de grafică, pictură, sculp
tură și tapițerie realizată de elevii 
liceului, un spectacol muzical inti
tulat „Tribuna tinerelor talente", 
organizat pentru elevii liceelor din 
oraș, și un altul oferit tineretului 
muncitoresc din uzinele sibiene. un 
recital al cadrelor didactice etc. 
(Nicolae Brujan).

și împlinirii a 29 de ani

de la victoria asupra fascismului

Toastul tovarășului
>

Kim lăng Ju
Vreau, înainte dc toate. să exprim mulțumirile noastre 

dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. con
ducător eminent al poporului român, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președinte al Republicii So- 
cia4iste România, pentru faptul că, deși foarte ocupat, ați 
găsit timp să ne primiți și. totodată, să ne oferiți acest 
minunat dejun.

Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru înaltele 
aprecieri care Ic-ati făcut la adresa succeselor obținute 
de ponorul nostru, sub conducerea tovarășului Kim Ir 
Sen. Totodată, vreau să vă mulțumesc din toată inima 
pentru înaltele aprecieri la adresa luptei noastre consa
crate operei dc construcție socialistă și înfăptuirii unifi
cării pașnice și independente a patriei.

Poporul coreean se bucură din toată inima de toate 
succesele obținute dc poporul român, sub conducerea justă 
a partidului comunist și a guvernului român, in frunte 
cu dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu. Folosesc 
acest prilej pentru a vă ura si in viitor succese iot mai 
mari in lupta consacrată edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Partidul și guvernul nostru, in mod deosebit tovarășul 
Kim Ir Sen. dau o Înaltă apreciere poziției partidului și 
guvernului român, in frunte cu dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, in problema promovării ferme a suveranității 
șl independenței, a securității in Europa și consideră pozi
ția dumneavoastră ca un exemplu. Noi vă admirăm pen
tru exemplul minunat de care dați dovadă. Noi sprijinim 
intru totul această politică pe care o duce partidul și gu
vernul român, în frunte cu dumneavoastră.

Așa cum ați spus și dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
o tendință generală in lumea de astăzi este afirmarea 
Independenței și suveranității țărilor mici și mijlocii pe 
arena internaționala, tendință care nu poate fi oprită. Noi 
sintem ferm convinși că dacă toate țările iși promovează 
ferm suveranitatea și se unesc, atunci cauza lor va 
triumfa.

In încheiere aș vrea să ridic acest pahar pentru întări
rea prieteniei și colaborării dintre partidele, guvernele, 
țările și popoarele noastre.

In sănătatea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducător eminent al poporului român !

In sănătatea tuturor tovarășilor prezenți aici !
★

Coreene, a vizitat, joi dimineața, în
treprinderea de cinescoape din Capi
tala. Membrii delegației s-au inte
resat de procesul de producție și au 
apreciat noile produse de înaltă 
tehnicitate ale întreprinderii.

★

Oaspeții au fost însoțiți de Dumi
tru Turcuș. adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

(Agerpres)

o vizită în Belgia, Luxemburg și Italia
In perioada 10—18 mai. ministrul 

afacerilor externe al Republicii So
cialiste România va face o vizită în 
Belgia. Luxemburg și Italia, răspun- 
zind invitațiilor ce i-au fost adre

sate de miniștrii afacerilor externe 
ai acestor țări.

Ministrul George Macovescu a pă
răsit joi Capitala.

(Agerpres)

Plecarea reprezentantului P. C. R. 
la Congresul Partidului Socialist Popular

din Danemarca
Joi a pledht la Copenhaga tovară

șul Petre Blajovici, membru suple
ant al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
care va reprezenta Partidul Comu
nist Român la lucrările Congresului 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
se afla tovarășul Constantin Drăgan,

membru al Comitetului Executiv’ al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R.

★
La sosirea la Copenhaga, în întim- 

pinare au venit Anders Uhrskov, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al P.S.P., activiști ai P.S.P.

Au fost de față Gheorghe Ploieș- 
teanu, ambasadorul României in 
Danemarca, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

DEPUNERI DE COROANE
Cu prilejul Zilei independenței de 

stat a României și Împlinirii a 29 de 
nni dc la victoria asupra fascismu
lui. Ini. în cadrul unor solemnități, 
au fost depuse coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului si a patriei, pen
tru socialism, la Monumentul eroilor 
patriei și la Monumentul eroilor so
vietici din Capitală.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
naraș. Gheorghe Cioară. Janos Faze- 
kas. Constantin Bftbălău, Ion Ionițfi, 
Ștefan Andrei, membri ai C.C. al 
P.C.R.. al Consiliului de Stat și ai 
guvernului, ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, condu
cători ai ''unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, foști comandanți de 
mari unităti pe frontul antihitlerist, 
delegații ale oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții bucureștene.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați Ja București, 
atasati militari, membri al corpului 
diplomatic.

Companii militare și detașament© 
ale gărzilor patriotice au prezentat 
onorul.

In acordurile solemne ale Imnului 
eroilor au fost depuse coroane de 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român. Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România. Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne, 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular al mu
nicipiului București. Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist. Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din Republica 
Socialistă România, unor organizații 
obștești și mari întreprinderi, pre
cum si jerbe de flori din partea pio
nierilor.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului 
diplomatic.-

La Monumentul eroilor luptei pen-
★

în întreaga țară s-a sărbătorit, joi. 
Ziua independenței de stat a Româ
niei și a victoriei asupra fascismu
lui.

Cu acest prilej, la casele de cul
tură. cămine culturale și cluburi 
muncitorești, la casele armatei și 
în unitățile militare au fost organi
zate expuneri, simpozioane, mani
festări literar-muzicale, expoziții do
cumentare și de artă plastică.

Numeroși locuitori ai orașului Ca
lafat au fost prezenți pe colina de 
unde cu 97 de ani in urmă s-au tras 
cele dinții salve de artilerie care au 
marcat — în 1877 — începutul ofen
sivei victorioase împotriva cotropito
rilor otomșni. Ei au depus coroane 
și jerbe de flori la Monumeptul in
dependenței.

tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat ihnnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. La Monumentul eroilor 
sovietici au fost intonate Imnurile 
de stat ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Socialiste România.

★
La solemnitatea de la cimitirul 

militarilor britanici căzuți pe terito
riul României in lupta împotriva 
fascismului au luat parte Ștefan 
Voitoc. vicepreședinte al -Consiliului 
de Stat. Constantin Drăgan. 
ședințele Comitetului 
Consiliului popular al județului Il
fov. Gheorghe Oprea, viceprim-mi
nistru. Roman Moldovan, membru al 
Consiliului de Stat, membri ai gu
vernului. generali, alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
atașați militari.

O companie militară a prezentat 
onorul și s-au intonat imnurile de 
stat al Marii Britanii și al Repu
blicii Socialiste România.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
a Consiliului dc Stat și guvernului, 
Ministerului Apărării Naționale, Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al județului Ilfov, precum și 
din partea corpului diplomatic.

Tot cu prilejul zilei de 9 Mai au 
fost depuse coroane de flori la ci
mitirele și monumentele eroilor ro
mâni din București și din întreaga 
țară.

Membri ai gărzilor patriotice. ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei și 
pionieri au alcătuit gărzi de onoare. 
Fanfare militare au intonat Imnul 
eroilor.

In aceeași zi au fost depuse co
roane de flori și la cimitirele osta
șilor sovietici căzuți pe teritoriul 
României în lupta împotriva fascis
mului. de la Jilava, Herăstrău și din 
alte localități.

.. . pre- 
Executiv al

(Agerpres)
*

La mausoleele ostașilor români de 
la Mărășești, Mărăști. Focșani, So- 
veja, Bălești, Vidra și Odobești, ca 
și la Ghimeș-Palanca au avut loc 
manifestări omagiale grupate sub ge
nericul „Omagiu eroilor neamului".

Pe muntele Măgura, din apropie
rea orașului Tirgu-Ocna. a avut loc 
o mare adunare populară, prilejuită 
de redeschiderea Mausoleului eroilor 
căzuți in primul război mondial pe 
cîmpul de luptă din defileul Trotu- 
șului.

La toate facultățile Academiei mi
litare au avut loc întilniri cu ve
terani ai războiului antifascist, care 
au evocat luptele purtate de armata 
română pentru infringerea Germaniei 
naziste.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

11, 12 și 13 mai. în țară : Vreme ră
coroasă la început, apoi in curs de 
încălzire. Cerul va fi variabil, cu 
innorâri mai accentuate in prima zi 
în estul țării, unde vor cădea ploi 
locale. în rest, averse izolate. Vint 
slab pină la potrivit. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cuprin
se între 2 și 12 grade, izolat mai co
bori te in prima noapte In nord-ves- 
tul țării, unde vor fi condiții favo-

rabile producerii brumei. Tempera
turile maxime vor oscila între 12 și 
22 de grade. In București : Vreme 
răcoroasă la început, apoi în curs 
de încălzire. Cerul va fi temporar 
noros. Ploaie sub formă de averse 
la începutul intervalului. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura va 
crește ușor.

ÎN MUNCA POLITICĂ DE MASĂ
(Urmare din pag. I)
mat din muncitori, cadre de condu
cere, oameni care se bucură de 
prestigiu și autoritate în uzină — 
apar, ca „acuzați1', cei ce încalcă 
disciplina de program și de pro
ducție, „autorii" de rebuturi, risipi
torii de timp și de bunuri mate
riale. „Părțile" se confruntă in
tr-un dialog public la care iau par
te citeva sute de salariați dintr-o 
secție sau întreprindere. Se dă. fi
rește. și o sentință : ea cuprinde 
măsuri organizatorice și politico- 
educative menite a înlătura nea
junsurile.

— Alte forme folosite in munca 
politică de masă in sprijinul între
cerii socialiste ?

— Menționez telegrafic :
• Panoul cu fotografii, apărut la 

întreprinderea ..Relaxa" din Mizil 
si Combinatul petrochimic de la 
Brazi. In stingă sint prezentate as
pecte negative surprinse pe pelicu
lă la diferite locuri de producție ; 
In dreapta — rubrici speciale invi
tă la explicații pe cei răspunzători 
de ele. Cind neajunsurile dispar, 
la panou sint expuse alte fotogra
fii. la rubrica „Așa da !“.

• „Ștacheta calității" este, prac
tic. un stativ pe care comuniștii 
din secțiile fabricii ploieștene ..Do
robanțul" expun cupoanele de stofă 
realizate cu defecte. Pe un panou 
alăturat, agitatorii notează cu cre
ta numele celor răspunzători. La 
sfirșitul programului se organizea-

ză dezbateri operative, cu partici
parea întregii secții.

• „Fișa de calcul" si ..Fișa unui 
produs de calitate" sint folosite, cu 
bune rezultate, la Fabrica de hir- 
tie din Bușteni. Celor care lipsesc 
sau produc rebuturi li se întocmeș
te o fisă pe care se înscriu nume
le. abaterea, pierderea produsă, 
sancțiunea primită, precum și o 
maximă : „Cine nu gindește, mai 
mult păgubește". Expuse la pa
nouri special amenajate, ele con
stituie. frecvent, obiect de dezba
teri.

• Filmul. Cele 11 cinecluburi din 
județ au realizat, numai in ulti
mele 12 luni. 14 filme de scurt-me- 
traj. Unele au fost prezentate in 
premieră in ședințe plenare ale co
mitetului județean de partid, in lo
cul obișnuitelor referate. Au 
fost realizate pelicule despre dis
ciplină și calitate, despre absențe 
și intirzieri de la program la com
binatele de la Valea Călugărească 
și Brazi, despre rebuturi — film 
prezentat ca „probă" la dosarul u- 
nui proces al indisciplinei — la în
treprinderea „1 Mai" din Ploiești 
etc.

— La întreprinderea mecanică 
din Plopeni am participat la un 
program inedit al brigăzii artistice 
de agitație. Vreți să prezentați in 
citeva cuvinte ce a adus nou ?

— In județ numărul brigăzilor 
artistice de agitație a ajuns la 98, 
cuprinzind aproape 700 de artiști

amatori. îndrumăm colectivele fl
ees to ra să renunțe la tendințele de 
festivism. să realizeze programe e- 
ducative de numai 10—15 minute, 
cu adresă precisă, pe care să le 
prezinte direct in secții, ateliere, 
lh ultima vreme au apărut două 
forme noi de prezentare a progra
melor. Prima e denumită dialog pe 
aceeași scenă : două brigăzi pre
zintă rezultatele din întrecere, ca 
și aspectele critice din două locuri 
de muncă diferite. In programele 
altor brigăzi s-au inclus răspunsuri 
la întrebări anterior formulate vi- 
zind probleme de politică internă 
si externă a partidului nostru, pro- 

' bleme de cultură generală și pro- 
' fesională etc.

Așa cum subliniam la începutul 
convorbirii, comitetul județean de 
partid se preocupă indeaproapb de 
o selecție judicioasă a inițiative
lor in raport cu eficienta lor prac
tică. De curind s-a inițiat un stu
diu mai temeinic al inițiativelor 
manifestate în județ pentru a sta
bili dacă acestea se aplică in func
ție de specificul fiecărei unități, 
dacă sistemul de urmărire a re
zultatelor este corespunzător. S-a 
indicat organizațiilor de partid să 
analizeze trimestrial eficienta ac
țiunilor — spre a se ajunge la o 
mal temeinică selecție a celor mai 
valoroase 
tr-adevăr 
larg.

initiative care merită in
și fi susținute și aplicate

Ioan VLANGA

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R P. BULGARIA

CUPLUL „INSTITUT-UZINĂ"
ClȘTIGĂ TEREN

Uzina dc telefoane 
și tehnică telegrafica 
șl Institutul de cerce
tări științifice și pro- 
icctare-construcții din 
industria de comuiy- 
cații, ambele din So
fia, au hotărit, la în
ceputul acestui an, să 
elaboreze in comun, 
ceea ce aci a căpătat 
denumirea dc un 
„plan de Intimplna- 
re“. Așa s-a născut in 
economia bulgară pri
mul cuplu „lnstitut- 
uzină" fundamentat 
nu numai pe baza 
contractului de cerce
tare, ci și a unui pro
gram comun de acti
vitate. Inițiativa nu a 
rămas singulară : ea 
a fost preluată și de, 
alte uzine șl institute 
do cercetări, „planul 
de intimpinare co
mun" fiind apreciat 
ca o formă eficientă 
de colaborare intre 
știință și producție, 
în vederea atingerii 
unuia din obiectivele 
majore ale actualei 
etape — reducerea la 
maximum a ciclu
lui „cercetare-apli- 
care".

Cind am vizitat In
stitutul central pentru 
tehnica de calcul, a 
cărui clădire, înălțată 
la marginea Sofiei, se 
mai afla încă „la 
roșu", am întilnit aici 
aceeași preocupare : 
drumul de la idee la 
materializarea ei in
dustrială să fie cit 
mai scurt posibil. In
ginerul Ivan Tenev. 
directorul adjunct al 
institutului, ne vor
bește despre noua 
răspundere a cercetă
torilor, care nu vizea
ză doar 
prototipului, 
mentarea și omologa
rea lui, ci și introdu-

realizarea 
experi-

cerca acestuia în pro
ducția uzinei. „Im
portant este ca proto
tipul să prindă efec
tiv viață", ne-a de
clarat el, ținind să a- 
dauge : „uzinele știu 
aceasta și colaborează 
tot mai strips cu in
stitutul".

In cazul Institutului 
central pentru tehni
ca dc calcul, apropie
rea de uzină este 
mult înlesnită șl de 
amplasarea construc
țiilor. Uzina pentru

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA

tehnica de calcul, 
unul din beneficiarii 
direcți ai activității 
cercetătorilor de aici, 
se află in imediata sa 
vecinătate. Acest lu
cru â făcut ca „la
boratoarele" institutu
lui să fie aceleași cu 
halele spațioase de 
producție ale uzinei, 
iar etapele pe care 
trebuie sâ le par
curgă o temă de cer
cetare. de la formula
rea ei pină la produc
ția de serie, să re
prezinte obiectivul 
ambelor colective.

Domeniul electroni
cii și electrotehnicii 
pe care-1 reprezintă 
Institutul central si 
Uzina pentru tehnica 
de calcul din Sofia 
este, de altfel, unul 
dintre domeniile de 
anvangardă ale eco
nomiei bulgare, care 
cunoaște in acest an 
o dezvoltare susținu
tă — solicitind, fi
resc, participarea in
tensă și nemijlocită a 
științei. Referlndu-so

la această necesitate, 
ministrul electronicii 
și electrotehnicii bul
gare arăta că, in 
1974, planul ministe
rului so va îndeplini 
prin folosirea largă a 
factorilor intensivi ai 
dezvoltării, recon
strucția șl moderni
zarea uzinelor urmlnd 
șă aibă loc pe baza 
celor mai noi șl mo
derne tehnologii, a 
unor modele optime 
de organizare a pro
ducției și muncii, care 
îă permită introduce
rea rapidă a ultimelor 
cuceriri ale științei 
și tehnicii.

Cu această perspec
tivă. cuplul „institut- 
uzină" a trecut la o 
nouă etapă de colabo
rare, în cadrul căreia 
grupe mixte de 
cialiști 
deaproape i 
Introducerii In 
tică a 
cercetării 
realizează ___ ___
de informații, organi
zează in comun cursuri 
de instruire a celor ce 
urmează să lucreze 
cu noile tehnologii 
sau să fabrice produ
sele noi. Tot ele au și 
sarcina să asigure atit 
în institutul de cerce
tări, cit și in uzină 
toate condițiile nece
sare pentru asimila
rea operativă a expe
rienței înaintate 
noscute in acest 
meniu.

în concluzie, o 
periență interesantă 
care ilustrează încă 
o dată ce rol impor
tant poate îndeplini 
fuziunea între știin
ță și producție ca 
propulsor al econo
miei socialiste.

spe- 
urmăresc in- 

procesul 
1 prac- 

rea li zări lor 
științifice, 
schimburi

cu- 
do-

ex-

C. AMARITE1

La zi, pe agenda vieții școlare
Se apropie sfirșitul anului școlar. 

Primii care vor încheia cursurile — 
la 25 mai — sint absolvenții ultimului 
an de liceu. Pină la 15 iunie, ei se 
vor pregăti — prin, studiu individual 
și prip consultații și meditații cd-.Ț 
lective, în cadrul’ liceelor — pentru.1 
susținerea bacalaureatului, care - se
va desfășura intre 18—28 iunie. La 
9 iunie promovații clasei a VIII-a 
vor începe înscrierile in anul I de 
liceu, unde admiterea se va face 
fără concurs. înscrierile vor fi efec
tuate pe bază de cerere individuală 
și fișă medicală, pină la 20 iunie. 
Precizăm că acei care vor opta pen
tru liceele pedagogice, de arte plas
tice, coregrafie și pentru clasele cu 
program de educație fizică vor sus-

ține intre 20 și 25 iunie probe de 
aptitudini și de verificare a cunoș
tințelor, indiferent de numărul can- 
didaților înscriși. De asemenea, în 
liceele și filialele la care numărul 
celor ce vor solicita înscrierea va fi 
mai mare decît al locurilor planifi
cate — cu excepția liceelor mențio
nate mai sus — se vor organiza 
probe de verificare a cunoștințelor, 
constînd din lucrări scrise la două 
discipline studiate în clasa a VIII-a, 
în funcție de profil.

Serbările de sfirșit de an vor 
avea loc în prima duminică după 
încheierea anului școlar în curs, la 
16 iunie.

(Agerpres)
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Sportivi români
la concursuri internaționale

La Budapesta a început un turneu 
internațional de box organizat de 
clubul Honved, la care participă peste 
100 de pugiliști din 7 țări, printre 
care șl România. Doi boxeri români 
care au urcat treptele ringului in 
prima reuniune au terminat învingă
tori. La categoria cocoș, Dinu Con
du rât a dispus la puncte dc ceho
slovacul Ondera, iar Anton Petre 
(categoria semiușoară) l-a întrecut 
pe Sevcenko (U.R.S.S.).

La Varșovia a început un concurs 
internațional de sărituri în apă la 
care participă tineri și tinere înotă
toare din orașele Budapesta, Bucu
rești, Praga, Rostock, Moscova și 
Varșovia.

In proba feminină de sărituri de 
la platformă, după prima zi de în
treceri pe primul loc se află Erszbct 
Linder (Budapesta) cu 181.45 puncte, 
urmată de Dana Hmclarova (Praga) 
— 178,50 puncte. Concurentele ro
mânce Georgiana Săcăleanu și Car
men Bădescu ocupă . locurile 5 (cu 
149.90 puncte) și, respectiv, 10 (cu 
96,75 puncte).

In proba masculină de trambulină 
conduce Roman Godzinski (Varșo
via), cu 278,15 puncte. Victor Bastar 
(București) se află pe locul 12, cu 
173,60 puncte.

La Szolnok s-a disputat partida 
revanșă dintre selecționatele femini
ne de volei ale Ungariei și României. 
Voleibalistele maghiare au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (15—4, 15— 
12, 2—15, 15—11). In primul joc, echi
pa Ungariei a ciștigat cu scorul de 
3-2.

î ÎTEV R RI
TENIS : Turneul de la Dallas

Turneul final al „Circuitului 
W.C.T." a început miercuri la Dal
las (Texas) cu disputarea primelor 
două partide ale sferturilor de fina
lă. Așteptată cu mare interes, par
tida dintre Stan Smith (S.U.A.) și 
Rod Laver (Australia) s-a încheiat 
cu victoria în patru seturi : 6-7, 6-4, 
6-4, 7-5 a campionului american. In- 
semifinale, Stan Smith il va intîlni 
pe australianul John Newcombe, 
care l-a întrecut cu o-3, 6-3, 6-2 pe 
olandezul Tom Okker, la capătul u- 
nui meci în care învingătorul a rea
lizat nu mai puțin de 17 „ași" 1

In celelalte două „sferturi", tenis- 
manul român Ilie Năstase urmează 
să joace cu cehoslovacul Jan Kodes, 
iar americanul Arthur Ashe îl va 
intîlni pe suedezul Bjorn Borg.

★
Cu ocazia turneului' de la Dallas, 

pentru prima oară in istoria tenisu
lui este utilizat un sistem electro
nic de arbitraj, sistem menit să 
pună capăt frecventelor controverse 
privind deciziile arbitrilor de linie. 
Sistemul constă intr-un detector 
(benzi metalice instalate sub teren) 
care înregistrează mingile „out" (in 
afara terenului). Aparatul a funcțio
nat bine la primele partide jucate 
la Dallas. Arbitrii de linie au fost 
totuși prezenți la locurile lor obiș
nuite. pentru a „controla", la rin- 
dul lor, deciziile aparatului.

baliștii uruguayeni au ciștigat cu 
scorul de 2—0 (2—0).

*
Echipa reprezentativă a Poloniei a 

susținut, la Varșovia, un joc de ve
rificare cu formația F. C. Twente 
Eschede, una din fruntașele campio
natului olandez. Fotbaliștii polonezi 
au terminat învingători cu scorul de 
2—0 (0—0). prin golurile marcate de 
Jakubczak (min. 58) și Lato (min. 70.)

La Kazincbarcika (Ungaria) s-a 
disputat meciul retur dintre selec
ționatele de fotbal ale Ungariei și 
U.R.S.S. contind pentru semifinalele 
campionatului european rezervat e- 
chipelor de tineret. Fotbaliștii ma
ghiari au terminat învingători cu 
scorul de 2—0 (0—0). în primul joc, 
victoria revenise cu același scor 
(2—0) echipei U.R.S.S. In urma exe
cutării loviturilor de la 11 m. repre
zentativa Ungariei a ciștigat cu sco
rul general de 4—3 și s-a* calificat 
pentru finala competiției, unde va 
intîlni formația R. D. Germane.

Campionatul republican 
de regularitate șl rezistență 

cu motoreta românească 
„Mobra”

FOTBAL
Peste 75 000 de spectatori au ur

mărit pe stadionul „Centcnario" din 
Montevideo intilnirea internațională 
amicală de fotbal dintre reprezen
tativele Uruguayului și Irlandei. Fot-

Tulcea (Corespondentul „Scinteii", 
Stelian Savin). — La Tulcea se or
ganizează. începînd de astăzi, timp 
de trei zile, campionatul republican 
de regularitate și rezistență cu mo
toreta românească „Mobra". Cei 100 
de motocicliști se vor întrece mai 
întii pe trei trasee din cuprinsul ju
dețului. Campionatul republican se 
va încheia duminică, la Tulcea, 
printr-un concurs de viteză pe cir
cuit închis pe străzile orașului.

„MIHAI EMINESCU" 
Șl „SHAKESPEARE"

Două importante manifestări li- 
terar-artistlce au fost inaugurate 
In mod festiv joi la Cluj : al doi
lea colocviu național studențesc 
.,Mihai Eminescu" și festivalul 
național ..Shakespeare", organizate 
de catedrele de literatură română 
și limbă și literatură engleză din 
cadrul facultății de filologie a Uni
versității „Babeș-Bolyai". Prima 
se desfășoară pe parcursul a 4 zile 
cu participarea a peste 50 de stu- 
denți și cadre didactice din prin
cipalele centre universitare ale țâ
rii, precum și a unor scriitori și

critici literari. Colocviul se va în
cheia cu un program artistic ce 
va consta dintr-un recital de poe-

Carnet
cultural

zie in diferite limbi, lieduri și ro
manțe pe versurile lui Eminescu. 
La a doua manifestare — festiva
lul „Shakespeare" — participă cu 
25 de comunicări cadre didactice

din diferite centre universitare. 
Festivalul a cuprins și un spectacol 
..Shakespeare", in sala Teatrului 
Național. In deschidere. Editura 
Dacia a prezentat volumul Sonete 
dc W. Shakespeare, ediție bilingvă, 
cuprinzind in tălmăcire românească 
toate sonetele shakespeariene, sub 
Îngrijirea poetului Teodor Boșca. 
(Al. Mureșan).

EXPOZIȚIE DE CARTE 
SOCIAL-POLITICĂ

în sala „Arta" din Brașov s-a 
deschis expoziția „Cartea soci al- 
politică in slujba construcției so
cialiste". Sint expuse peste 700 de 
titluri de lucrări în citeva mii de 
exemplare, in limba română și a

naționalităților conlocuitoare, gra
fice privind difuzarea cărții so- 
cial-politice în județul Brașov si 
in Întreaga țară, tirajele și titlu
rile apărute in Editura politică, 
Editura Academiei și Editura ști
ințifică în ultimii ani. In perioada 
9—18 mai a.c., cit va fi deschisă 
expoziția, aici se vor organiza o 
serie de acțiuni din care amintim: 
întilniri între redactorii editurilor, 
autori și cititori, lansări de cărți 
noi in prezența autorilor, o dezba
tere pe tema „Cartea pentru tine
ret și despre tineret", simpozionul 
„Rolul bibliotecii în formarea con
științei socialiste a cetățenilor pa
triei noastre", masa rotundă pe 
tema „Ce doresc economiștii din 
partea Editurii politice" etc. (Ni
colae Mocanu).
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CONFERINȚA

PENTRU SECURITATE
SI COOPERARE

Continuă elaborarea 
proiectelor de texte finale 

privind cooperarea 
economică

• ■ preș;
nele de lucru economice ale Confe
rinței pentru securități 
in Europa m 
proiectele dc texte 
cooperarea economică in 
menii.

în «ubromisia pentru 
schimburilor comerciale

bur

ORIENTUL APROPIAT
• Reuniunile de la Beirut ale liderilor organizațiilor pales 
tînene • întrevederile secretarului de stal al S.LJ.A. cu membri 

ai guvernului israelian
BEIRUT. — 

cenții United 
citind agenția 
mâții „Wafa“, 
reuniunile con

4 cooperare 
continuat să elaboreze 

finale privind 
diferite do-
dezvoltarea 
s-a adoptat 
importanța 

laborare eco- 
șttințifică și tehnică și a ca
de comerț pentru informare 

â. de natură a stimula schim-
De asemenea, s-a 
unui text privind 

■monizării standardelor 
ărilor tehnice pentru 
schimburilor comerciale 

șl simplificarea procedurilor.
Subromisia pentru cooperare in

dustriali a aprobat — pe baza unui 
de delegația română — 

In care se subliniază că 
potențialul economic și resursele de 
care dispun țările participante per
mit. prin eforturi comune, o coope
rare pe termen lung pentru realiza
rea de mari proiecte de interes co
mun. de natură să contribuie la ac
celerarea dezvoltfirii lor economice.

In subcomisia pentru cooperare în 
alte domenii economice au început 
dezbaterile pe problemele privind 
dezvoltarea transporturilor interna
ționale. S-a realizat un acord asupra 
necesității intensificării cooperării 
intre state în scopul armonizării re
glementărilor in materie de transport 
pe căile fluviale internaționale. In 
acest sens, s-a subliniat utilitatea ac
celerării lucrărilor și studiilor ce se 
întreprind in cadrul Comisiei Du
nării, Comisiei centrale a Rinului și 
altor organisme internaționale, in 
strinsă colaborare cu Comisia Econo
mică a O.N.U. pentru Europa.

După cum anunță a- 
Prcss International, 

palesttneană de tnfor- 
la Beirut au început 

—.............sacratc examinării do
către liderii organizațiilor palestinc- 
nc a ultimelor evoluții ale situației 
din Orientul Apropiat și a repercu
siunilor lor pe plan palestinean. Po
trivit agenției „Wata". la reuniuni 
Participă Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 

Eliberarea Palestinei si lider 
nizatiei ..Al Fatah". George 

liderul Frontului Popu- 
ntru Eliberarea Palestinei 

(F.P.E.P.), Naycf Hawatmeh. liderul 
Frontului Democratic Popular pentru 
F/iberarca Palestinei (F.D.P.E.P.). și 
Zuheir Mohsen, liderul organizației 
„Al Saika".

Se precizează că principalele punc
te do referință ale consultărilor le 
constituie perspectivele problemei 
palestinene, in contextul eforturilor 
nentru soluționarea pașnică a situa
ți'i din Orientul Apropiat, eventuala 
participare a rezistenței palestinene 
la faza următoare a Conferinței de 
pace de la Geneva și viitoarea se
siune a Consiliului National Pales- 
tinean, programată pentru 1 iunie, la 
Cairo.

mile Golan. In cursul reuniunii, care 
a durai n< 'te trei ore. Henry Kis>in- 
ger i-a informat pe interlocutorii săi 
despre rezultatele întrevederii avute, 
tot miercuri, la Damasc, cu președin
tele Siriei, Hafez Al-Assad.

Referindu-se la stadiul actual al 
negocierilor, ministrul israelian al 
informațiilor. Shimon Peres, a de
clarat. după convorbiri, că ..a fost 
făcut un anumit progTes". „Totuși — 
a spus el — aceasta nu înseamnă că 
ar fi fost încheiat un acord". La rân
dul său. ministrul de externe. Abba 
F.ban. a declarat că negocierile „au 
ajuns, acum, într-un stadiu foarte 
concret".

DAMASC. — Unitățile siriene de 
artilerie și do tancuri au angajat, 
joi. lupte cu forțele israelicnc in 
zona Muntelui Hormon. Incidentele 
extinzindu-se pe toată linia frontu
lui. provoctnd inamicului pierderi în
semnate — a declarat un purtător 
de cuvînt militar la Damasc.

• Ambasadorul României la Bu
dapesta, împreună cu atașatul mili
tar și aero au depus joi o coroană 
de flori la cimitirul eroilor români 
din cartierul Rakosligct din Buda
pesta, in memoria ostașilor români 
care au căzut in lupjele pentru eli
berarea Ungariei de sub jugul fas
cist.

Din partea ambasadei române au 
mai fost depuse coroane de flori la 
monumentele eroilor români din 
Gyor. Debrecen, Oroshaza, Cegled, 
Szeged, Tiszakecske și Hyiregyhaza.

• Ambasada României la Sofia a 
depus coroane de flori la Mausoleul 
ostașilor români de la Grivița și la 
Mausoleul ostașilor ruși și români 
de la Plevna.

TEL AVIV. — Secretarul de stat 
Henry Kissinger a conferit din nou, 
miercuri seara, cu premierul Golda 
Meir și cu principalii membri ai gu
vernului israelian asupra unor ches
tiuni privind realizarea unui acord 
de dezangajare a forțelor pe Inălți-

TEL AVIV. — Aviația israeliană 
a intrat ioi in acțiune, bombardind 
poziții siriene din zona Muntelui 
Hermon, precum și unele zone din 
sudul Libanului — a anunțat un 
purtător militar de cuvînt de la Tel 
Aviv. Comunicatele difuzate de pos
tul israel ian de radio confirmă că 
în tot cursul zilei do joi au conti
nuat duelurile de artilerie de-a lun
gul frontului de pe înălțimile Golan 
Si că la incidentele din anumite 
zone au participat unităti de 
tancuri.

PLENARA C. C
AL P. C. DIN JAPONIA

Ceremonia instalării noului președinte
0/ Republicii Costa Rica

„DORESC SA STRÎNGEM Șl MAI MULT RAPORTURILE 
DE PRIETENIE ROMÂNO-COSTARICANE"

£2^ Candidatura lui H. Schmidt
pentru funcția de cancelar

sprijinită de ambele partide ale coaliției guvernamentale

DE

BONN 9 (Agerpres). — La Bonn a 
avut loc miercuri seara o reuniune a 
Prezidiului P.S.D. și a Prezidiului 
grupului parlamentar al P.S.D., sub 
președinția lui Willy Brandt, pre
ședintele Partidului Social-Democrat 
(P.S.D.).

Agenția D.P.A.,

știrea, informează că aceasta este 
prima reuniune a membrilor Prezi
diului P.S.D. și ai grupului parlamen
tar al P.S.D. de la demisia lui Willy 
Brandt din funcția de cancelar fe
deral.

TOKIO 9 — (Corespondență de la 
P. Diaconu). La Tokio s-au deschis, 
la 8 mai. lucrările celei de-a treia 
Plenare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia. In 
acest cadru au fost prezentate o ex
punere asupra activității partidului 
in perioada care s-a scurs de la 
a doua plenară a C.C., din februarie, 
și raportul Prezidiului C.C., intitulat 
„Aspecte ale problemei alegerilor 
pentru Camera Consilierilor și cele 
patru puncte de bază ale politicii 
P.C.J.".

Majorarea prețului 
ziarelor în Franța

transmite într-o declarație făcută miercuri 
seara la televiziunea vest-germană, 
fostul cancelar Willy Brandt a sub
liniat că va continua să acționeze cu 
toate forțele sale „pentru o politică 
in folosul omului și al păcii". I’e de 
altă parte, Willy Brandt a confirmat 
că va rămîne președinte al Partidu
lui Social-Democrat (P.S.D.).

PARIS 9 (Agerpres). — Incepind 
de vineri, ziarele pariziene iși vor 
majora prețul, informează agenția 
France Presse. Ca urmare a crizei 
hîrtiei, cotidianele „France Soir“, „Le 
Figaro", „L'Aurore", „Combat" 
„Le Monde" se vor scumpi cu 
centime.

Si
10

Joponia. Mii de oameni ai muncii demonstrind la Tokio pentru condiții 
mai bune de muncâ și viațâ

BONN 9 (Agerpres). — După, ce 
propriul. său partid — Partidul So
cial-Democrat (P.S.D.), al cărui vice
președinte este — l-a desemnat in 
unanimitate candidat la funcția de 
s i al guvernului. Comitetul de con
ducere al Partidului Liber-Dcmocrat 
(P.L.D.) a anunțat că sprijină can
didatura lui Helmut Schmidt.

Cele două partide dețin. împreu
nă. in Bundestag 271 locuri, față de 
225 de mandate ale opoziției creștin- 
democrate.

Bundestagul urmează a se reuni 
pentru alegerea cancelarului federal 
joi. 16 mai.

Noul cancelar, împreună cu cabi
netul său. va depune jurămintul o 
zi mai tirziu — la 17 mai. In aceeași 
zi va fi prezentată în fața Bundes- 
tagului declarația guvernamentală a 
noului cancelar.

SAN JOSE 9 (Agerpres). — La 
San Jose a avpt loc, la l) mai, cere
monia de investire in funcția de 
președinte al Republicii Costa Rica 
a lui Daniel Odubcr Quiros, repre
zentantul Partidului Eliberării Na
ționale. dc guvernămint.

La ceremonia oficială nu partici
pat delegații din 71 de state. Pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este reprezentat la festivități de Va- 
silc Vilcu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Nicolae Ghenea, ad
junct nl ministrului afacerilor ex
terne, și Constantin Stănescu, amba
sadorul țării noastre la San Jose.

Intr-o declarație făcută in calita
te de președinte ales nl țării, Da
niel Odubcr Quiros a subliniat că 
politica economică pe care o va pro
mova noul guvern va fl orientată, cu 
precădere, spre obținerea unei înal
te productivități și spre dobindirea 
unor prețuri cît mai echitabile pen
tru produsele costaricane exportate. 
Pe planul politicii externe, el a de
clarat câ țara sa va continua să în
trețină relații cu toate statele lumii 
și, in primul rind, cu statele latino- 
americane.

Noul șef al statului costarican, în 
virstă de 51 dc ani, a îndeplinit, 
pină la jumătatea anului trecut, 
funcția de președinte al Adunării 
Legislative, remarcindu-se ca una

dintre personalitățile cele mal de 
scamă ale vieții politice a țării.

Cu ocazia primirii delegațiilor 
străine de către noul președinte al 
Republicii Costa Rica, conducătorul 
delegației române, Vasile Vilcu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
a transmis călduroase felicitări din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu cele mai bune urări dc 
sănătate și fericire personală, pre
cum și pentru prosperitatea poporu
lui prieten costarican.

Președintele costarican a mulțumit 
pentru felicitările și urările primite 
și a transmis, la rindul său, un cor
dial salut președintelui Nicolae 
Ceaușescu și urări de noi progrese 
poporului prieten român. Exprimîn- 
du-șl deosebita satisfacție pentru 
participarea delegației române la 
festivitățile prilejuite de instalarea 
sa in funcția dc șef al statului, el 
a afirmat că vizita oficială dc prie
tenie efectuată anul trecut, în Costa 
Rica. dc președintele Nicolae 
Ceaușescu, ca și recenta vizită in 
România a lui Jose Figuereș Ferrer, 
au determinat o cotitură in relațiile 
româno-costaricane, deschizînd mari 
perspective pentru continua lor dez
voltare. „Doresc — a spus în înche
iere președintele Daniel Odubpr 
Quiros — să stringem și mai mult 
raporturile de prietenie dintre țările 
și popoarele noastre".

statul Georgia (S.U.A.) au iden
tificat o cale pentru n face fată 
penuriei de hirtie. El au con
statat că din trunchiul și cren
gile sicomorului — o varietate 
americană a platanului — se 
poate obține hirtie de tipar și 
de scris dc cea mai bună cali
tate. Acești copaci pot fi culti
vați in rindurl, ca și porumbul, 
și recoltați cu ușurință. Din 
rădăcinile lăsate in pămint se 
dezvoltă, în decurs de numai 
trei nn.i, exemplare ce depă
șesc înălțimea de 6 metri. In 
timp ce pentru recoltarea pinu
lui sau a altor specii dc arbori 
utilizați în prezent pentru pro
ducerea hîrtiei trebuie să se 
aștepte cel puțin 30 de ani. 
sicomorii pot fi tăiați după 
cinci, trei sau chiar un an, in 
funcție de calitatea hîrtiei ce 
urmează să fie fabricată.

I

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN PORTUGALIA
încetarea a 500 procese politice

LISABONA 9 (Agerpres). — Ca 
urmare a măsurilor de amnistiere 
luate de junta salvării naționale, in 
Portugalia vor înceta un număr 
aproape 500

de 
de procese politice — a

Reuniunea de la
SALAAM 9 (Agerpres). 
de externe ai Tanzaniei,

DAR ES
— Miniștrii_ __ ___ —
Zambiei, Zairului și Republicii Con
go, împreună cu reprezentanții miș
cărilor de eliberare națională din 
Angola si Mozambic. reuniți la Dar 
es Salaam, au examinat, in cadrul 
unei ’ reuniuni, o serie de probleme 
privind situația din aceste teritorii

declarat Antero Monteiro Dinis, ad
junct al procurorului republicii. A- 
ceste procese, a precizat el. se re
feră la persoane civile sau la mili
tari, acuzați de „acțiuni subversive".

Dar es Salaam
africane și desfășurarea luptei de e- 
liberare națiopală.

Participanții la reuniune’ „au relevat 
că a venit timpul ca Portugalia să 
dea publicității o declarație catego
rică și necondiționată, prin care să 
accepte principiul independenței to
tale a Angolei, Guineei-Bissau și 
Mozambicului".

• CU SUBMARINUL 
IN CĂUTAREA PETRO
LULUI. Greutățile întîmpinate 
în depistarea rezervelor de 
țiței și gaze din Arctica au de
terminat guvernul canadian să 
organizeze un concurs in vede
rea construirii unui submarin- 
explorator, capabil să funcțio
neze vreme îndelungată sub 
calota glaciară. învingătoare a 
ieșit o mică firmă din Toronto, 
care a realizat o navă de 13,5 
metri lungime, funcționind pe 
bază de acumulatori electrici și 
avind un echipaj din trei oa
meni. Nava este dotată cu un 
dispozitiv special care emite, la 
fiecare 20 de secunde, semnale 
spre fundul oceanului. Comuni
carea „răspunsului" — dacă in 
zona respectivă există sau nu 
țiței — adică reflectarea aces
tor semnale se tace cu ajutorul 
unei antene-caljlu, pe care sub
marinul o tirăște in urma sa. 
Potrivit aprecierii specialiștilor, 
submarinul va putea explora 
sub calota glaciară, pe unitate 
de timp, o suprafață de zece 
ori mai mare decit o stațiune 
similară, deplasată dintr-un loc 
in altul pe suprafața de gheată 
a oceanului-

Timp de peste trei săptămini, aten
ția opiniei publice și a comentatorilor 
politici a fost reținută de un 
important eveniment al vieții inter
na’ ionalc : sesiunea extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
cra; ă problemelor de maximă acui
tate ale energiei, materiilor prime și 
dezvoltării. Convocată intr-un mo
ment cind aceste probleme au dobin- 
dit dimensiuni universale, sesiunea 
extraordinară a dus. o dată in plus, 
in evidență necesitatea așezării rela
țiilor economice internaționale pe 
baze noi, echitabile, stabilirii unui 
raport mai just intre prețul materii
lor prime și cel al produselor indus
triale. creării condițiilor ca toate 
popoarele să poată beneficia de cuce
ririle civilizației moderne.

Dezbaterile au învederat cu deose
bită Dregnantă că actuala criză de 
energie și materii prime nu poate fi 
abordată decit in legătură indisolubi
lă cu problema decalajelor dintre ță
rile industrializate și cele în curs de 
dezvoltare — decalaje care, în loc să 
s° r-ducă. se adincesc continuu, sore 
îngrijorarea profundă a popoarelor. 
Din acest punct de vedere, însemnă
tatea deosebi’ă a sesiunii constă, in 
primul rind, in evidențierea clară a 
faptului că. prin uriașele ei implica
ții, subdezvoltarea a devenit o pro
blemă a întregii comunități interna
ționale. câ lumea este un tot indivi
zibil și nu poate suporta Ia infinit 
condiții economice de o flagrantă 
Inegalitate. De la înalta tribună a 
O.N.U. s-a dat expresie conștiinței 
tot mal acute că menținerea și adin- 
circa decalajelor economice afectează 
grav nu numai interesele legitime ale 
tinerelor națiuni, ci șl interesele 
popoarelor din țările avansate, ridi
că serioase probleme care privesc în
seși nerspertivele năcii si securității 
mondiale, viitorul întregii omeniri.

Pornind de la realitățile existente 
șl de la cauzele ce le-au generat — 
in primul rind perpetuarea in rela
țiile internaționale a unor practici 
colonialiste și neoeolonialiste — Adu- 

Generală a adoptat „De
asupra creării unei noi 

economice internaționale".
> document care poate fi 
t ca valoros, intrucit cristali-

reciproc, ncfolosirea forței și amenin
țării cu forța in relațiile dintre state, 
suveranitatea permanentă a fiecărui 
popor asupra resurselor sale naturale. 
Acestea sint principii pentru care 
România socialistă a militat și mili
tează in modul cel mai statornic, 
sancționarea lor dc către cel mai înalt 
for al comunității internaționale do
vedind, incă o dată, deplina lor via
bilitate, faptul că ele răspund unor 
cerințe fundamentale ale lumii de 
azi.

In vederea transpunerii în viață a 
acestor principii, participanții la se-

mice noi. echitabile. O strălucită ex
presie a modului în care țara noastră 
înțelege să răspundă acestor cerințe 
fundamentale o reprezintă tratatele 
de prietenie și colaborare, declara- . 
tiile solemne, comunicatele comune, 
precum și acordurile semnate in 
timpul vizitelor întreprinse de 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în numeroase 
țări din Asia, Africa și America 
Latină.

Și cu prilejul sesiunii extraordi
nare, glasul țării noastre s-a ridicat 
în mod viguros în sprijinul dc-

esențiale a contemporaneității

Ordine nouă in relațiile 
economice internaționale

narea < 
clarația 
ordini 
Este un 
apreciat — -------- ------ ----- -------
zează cadrul de principii și linii di
rectoare pe care trebuie să se inte- 
meieze întreaga activitate de coope
rare in domeniul materiilor prime și 
dezvoltării. Declarația exprimă ade
vărul fundamental că bunăstarea ge- 
□ - are depin
de, mai mult ca oricând, de extinde
rea intre toți membrii comunității 
internaționale a unei largi cooperări, 
b-,zate pe principii universal valabile, 
menit" să -asigure deplina egalitate 
în drepturi, respectarea independen
tei și suveranității naționale, neames
tecul în afacerile Interne, avantajul

siune au adoptat, de asemenea. „Pro
gramul de acțiune" — care înscrie 
o serie de măsuri concrete, in spe
cial in domeniul materiilor prime, 
al relațiilor comerciale și finanțării 
dezvoltării, industrializării țărilor in 
curs de dezvoltare, punerii sub con
trol a activității societăților multi
naționale, elaborării Cartei dreptu
rilor si obligațiilor economice ale 
statelor, întăririi rolului O.N.U. in 
sfera cooperării internaționale.

Urmărită cu deosebit interes, ex
punerea pozițiilor de principiu ale 
țârii noastre a dat expresie liniilor 
directoare stabilite de Congresul al 
X-Iea și Conferința Națională ale 
partidului, care au fundamentat ne
cesitatea reglementării problemelor 
dezvoltării ca una din sarcinile car
dinale ale contemporaneității. Așa 
cum se știe, in conformitate cu a- 
ceste orientări, profund consecvente, 
România — ea însăși țară în curs 
de dezvoltare — s-a manifestat și 
se manifestă ca un prieten de nă
dejde al statelor recent intrate pe 
orbita dezvoltării independente, ca 
un partizan hotărit al lichidării de
calajelor. al statornicirii pe plan in
ternațional a unor raporturi econo-

mocratîzării vieții economice interna
ționale, pentru dreptul sacru al fie
cărui popor de a fi stăpin pjî bogă
țiile sale și a le utiliza in scopul 
dezvoltării proprii, al consolidării in
dependenței și suveranității națio
nale. pentru participarea activă, 
egală în drepturi, a tuturor națiu
nilor la circuitul mondial de valori 
materiale. România consideră, tot
odată, că este in interesul tuturor 
țărilor ca statele lipsite de materii 
prime să poată beneficia, pe bază de 
înțelegeri reciproc avantajoase, de- 
asemenea resurse necesare dezvol
tării lor economice și sociale. Firește 
insă, caracterul reciproc avanta
jos. viabilitatea însăsi a unor aseme
nea înțelegeri presupune, in mod im
perios — și țara noastră arăta din nou, 
in modul cel mai categoric acest lu
cru. in cadrul dezbaterilor—ca rela
țiile economice internaționale să nu 
fie folosite drept mijloc de presiune 
sau amestec în treburile interne ale 
altor state, numai pe această cale pu- 
tindu-se asigura un circuit larg, in 
care fiecare tară să aibă de dat și 
de Drimit, colaborarea pe tărim eco
nomic aciionind astfel ca un pro- 
pulsor al progresului.

agențiile de presă transmit
In cinstea celei de-a 

XXIX-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub °- 
cupația fascistă, în prezența lui 
Gustav Husak și a altor conducători 
de partid și de stat, a avut loc 
festivitatea de inaugurare a primei 
porțiuni a metroului praghez denu
mită, convențional, „Traseul C“, in 
lungime de 6,7 kilometri.

Noul guvern belgian a 
obținut votul de învesti- 
tlSS'Cs. Senatu' belgian a acordat, 
în noaptea de miercuri spre joi, vo
tul de învestitură noului guvern de 
coaliție intre social-crcștini și libe
rali, condus de primul ministru Leo 
Tindemans;

Lt? Pekin au con^nua^ con“ 
vorbirile dintre Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, și Leopold Sedar Senghor, pre
ședintele Senegalului, care se află 
in vizită oficială in capitala chineză.

Delegația Uniunii Tine
relului Comunist, ct>ndusă de 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al JJ.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
aflată in drum spre Phenian, a sosit 
joi la Pekin. Pc aeroport, delegația 
română a fost întîmpinată de Ciu 
Liang, cadru responsabil cu proble
mele de tineret la Secția pentru re
lații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
și de alte persoane oficiale. A fost 
prezent Nicolae Gavrilescu, amba
sadorul României la Pekin.

Desigur, hotâritor în soluționarea 
problemelor dezvoltării este modul 
in care fiecare popor reușește să va
lorifice prin muncă bogățiile sale na
turale. In același timp, cooperarea e- 
conomică internațională poate juca 
in această direcție un rol tot mai im
portant ; 
ternalionale 
cum tara 
si de la 
acest deziderat poate 
numai prin asigurarea unul 
echitabil intre prețurile 
prime și cele ale produselor indus
triale, prin eliminarea oricăror dis
criminări, restricții șl obstacole arti
ficiale care grevează relațiile econo
mice dintre state și asigurarea unui 
tratament egal față de toate țările, 
prin garantarea accesului tuturor po
poarelor la cuceririle științei șl teh
nologiei moderne, prin găsirea unor 
rezolvări optime problemelor finan
ciare și monetare. Identificarea și 
punerea de acord a unor soluții în 
aceste domenii reclamă, după păre
rea țării noastre, participarea egală 
în drepturi a tuturor statelor atit in 
fazele de dezbatere, cît și în cele de 
pregătire și adoptare a deciziilor ; ca
drul corespunzător pentru atingerea 
acestor obiective poate fi o confe
rință generală, sub egida O.N.U., pe 
tema materiilor prime și dezvoltării 
— propunere care a stîrnit un viu și 
larg interes în rîndurile celorlalți 
participanți la sesiune.

Pe bună dreptate se poate apre
cia că, prin dezbaterile sale - largi, 
prin documentele adoptate, recenta 
sesiune extraordinară marchează un 
început pozitiv in direcția creșterii 
rolului O.N.U. in amplificarea coo
perării mondiale, a desfășurării u- 
nui proces amulu și profund de res
tructurare a sistemului' de relații e- 
conomicc dintre state. Totodată, nu 
se poate ignora că o serie de state 
industrializate și-au exprimat rezer
ve față de prevederile documente
lor adoptate, ceea ce denotă că încă 
nu si-a găsit pretutindeni în
țelegere deplină faptul că stabilirea 
unui sistem internațional de relații 
economice echitabile este în interesul 
tuturor statelor, indiferent de gradul 
lor de dezvoltare. Crearea unui ast
fel de sistem reprezintă cheia edifi
cării unei noi diviziuni internaționale 
a muncii, putînd contribui. în mod 
esențial, la îmbunătățirea climatu
lui oolitic în lume, la asigurarea a- 
celui cadru care să permită înflorirea 
țărilor în curs de dezvoltare, a tu
turor popoarelor. Este un țel la a 
cărui înfăptuire tara noastră este 
hotărâtă să-și aducă, cu aceeași ho
tărâre si vigoare ca și pină acum, 
întreaga sa contribuție.

practica relațiilor in-
i a dovedit — așa

noastră a reafirmat 
tribuna O.N.U. — că 

fi realizat 
raport 

materiilor

Gh. CERCELESCU

Dizolvarea parlamentu
lui islandez. Primul rninisl,u 
islandez, Olafur Johannesson, a a- 
nunțat, miercuri seara, dizolvarea 
parlamentului (Allingul) și organi
zarea de noi alegeri generale, la 30 
iunie. Pină la formarea viitorului 
guvern, chestiunile curente vor fi 
rezolvate de actualul cabinet. Hotă- 
rirea premierului Johannesson a fost 
determinată de retragerea din coali
ția guvernamentală tripartită a for
mațiunii liberale de stingă, care a 
respins politica guvernamentală an- 
tiinflaționistă.

La tradiționalul festival in
ternațional de folclor, care a 
avut loc recent la Efes (Turcia), 
a participat și ansamblul „Du
nărea" din Giurgiu. Ansamblul 
folcloric românesc s-a bucurat 
de un deosebit succes, obținînd 
premiul I, trofeul de aur „Zeița 
Artemis".

NiyStid —• cea ma‘ populată 
tară din Africa — numără, Vn pre
zent, 79 760 000 de locuitori — arată 
rezultatele oficiale ale ultimului re- 
censămînt al populației, efectuat in 
noiembrie 1973.

După cum s-a mai anunțat, ce
lebrele studiouri Samuel Gold- 
win, de la Hollywood, vechi de 
50 de ani și construite în ma
joritate din lemn, au fost dis
truse, in mare parte, 
incendiu. în fotografie : 
din pavilioane cuprinse 

flăcări

de un 
unul 

de

IN

(

Miercuri seara, parla
mentul canadian a a- 
doptat cu 137 
contra 123, <
ne de 
guvernul minoritar al 
premiârului Trudeau. 
In conformitate cu 
prevederile constitu
ționale, acesta a cerut 
guvernatorului gene
ral al Canadei, ime- 
di-at dupâ anunțarea 
rezultatului. dizolva
rea Camerei comune
lor și organizarea de 
noi alegeri.

Criza a fost declan
șată de dezacordul ex
primat de majorita
tea membrilor Came
rei față de prevederile 
bugetului pe anul fis
cal 1974—1975. pre
zentat luni seara par
lamentului și care nu 
a ținut seama de ob
servațiile Partidului 
neodemocrat. Or, după 
cum se știe, numai 
datorită sprijinului -ce
lor 31 deputați ai par
tidului neodemocrat, 
guvernul minoritar a 
putut face față, timp 
de 18 luni, moțiunilor 
de neîncredere pre
zentate de partidul 
conservator de opozi
ție. De data aceasta 
insă, liderul neodemo
crat David Lewis a 
anunțat că va sprijini 
poziția conservatori
lor, respectiv moțiu
nea de neîncredere in 
guvern, în care se a- 
rată câ acesta „nu a

1 voturi, 
o moțiu- 

neincredere in

reușit să propună mă
suri bugetare eficien
te de natură să redu
că rata inflației". De 
altfel, încă înainte de 
întocmirea bugetului, 
partidul neodemocrat 
a propus o serie de 
măsuri antiinflaționis- 
te, intre care reforma
rea sistemului fiscal, 
prin sporirea impozi
telor asupra trusturi
lor, monopolurilor, ca 
și a păturilor sociale 
avute, curmarea eva
ziunilor fiscale, scuti
rea de impozite a pă
turilor sărace, crearea 
unui consiliu național 
pentru controlul pre
țurilor etc. — propti* 
neri respinse de gu
vern.

Este drept, motivele 
care au determinat con
vergența voturilor con
servatorilor și neode- 
mocraților — factorul 
ce a dus la căderea 
guvernului — sint, 
deosebite : în timp ce 
primii au urmărit, in 
primul rînd, să cîști- 
ge capital electoral, 
ceilalți se situează e- 
fectiv pe poziția apă
rării intereselor unor 
pături largi. Guvernul 
liberal a adoptat o a- 
titudine ’
în general ca 
ielnică, 
inclusiv 
iectului 
suri de 
ță. Or, 
oficiale

caracterizată 
șovă- 

preconizind, 
în cadrul pro- 
de buget, mă- 
slabă eficien- 
înseși datele 

evidențiază

creșterea costului vie
ții cu 10 La sută, fapt 
ce afectează in primul 
rind masele de oa
meni ai muncii : în a- 
celași timp, profituri
le corporațiilor au 
sporit continuu, prin
cipalele șase compa
nii petroliere, spre 
exemplu, realizind, in 
1973, beneficii cu 44 
la sută mai mari față 
de anul 1972. Tocmai 
de aceea, neodemo- 
crații și-au declarat 
acordul cu moțiunea 
conservatorilor, pro- 
punind un amenda
ment în care se sub
liniază că guvernul „a 
eșuat în aplicarea u- 
nor măsuri pentru a 
ameliora situația per
soanelor cu venituri 
mici sau fixe. în solu
ționarea crizei de lo
cuințe și Înlăturarea 
inechităților șocante 
din actualul sistem 
fiscal". Conservatorii 
au acceptat imediat 
acest amendament, 
sparta guvernului fi
ind astfel pecetluită.

Anunțind căderea gu
vernului. nremierul 
Trudeau a comunicat, 
totodată, că alegerile 
parlamentare vor 
vea loc luni 8 iulie. 
Pînâ atunci, actualul 
cabinet va gira aface
rile curente.

• ELECTRONICA 
COMERȚ. Un. magazin ali
mentar cu autoservire, dotat 
cu tehnică electronică, a fost 
deschis în orașul sovietic Kui- 
bișev. Din cei 4 000 mp supra
față totală, spațiul de vinzare 
ocupă 1 300 mp.- Aparate elec
tronice și optice, montate in 
chitare, stabilesc în cîteva frac
țiuni de secundă greutatea 
produselor și eliberează bpnul, 
care se lipește pe pachet. In
tr-o încăpere anexă, mașini 
semiautomate prevăzute cu 
mese turnante asigură ambala
rea rapidă a mărfurilor. Există 
și mașini pentru ambalarea 
produselor perisabile în pachete 
speciale în care pot fi păstrate 
pină la două săptămini. Noul 
magazin servește zilnic pină la 
10 000 cumpărători.

a-

C.ALEXANDROAIE
New York

• DEMONII VITEZEI. 
De aproape doi ard, un nou fe
nomen și-a făcut apariția în 
rindurile unpr tineri japonezi : 
goana nebună cu mașinile pe 
arterele urbane și autostrăzi, 
chiar și în condițiile unui tra
fic aglomerat. Acești veritabili 
demoni ai vitezei s-au consti
tuit, în așa-numitele „sakitto- 
zoku“, numai la Tokio numărul 
acestor _ grupuri organizate de 
maniaci ai vitezei ridicindu-se 
la circa 200. Pentru a stăvili 
extinderea fenomenului, poliția 
niponă a ----- ’ ’ ;
cîteva mii de arestări. Ceea ce 
stîrnește o mai mare îngrijo
rare e faptul că, în ultima 
vreme, s-au sempalat tot mai 
des acte de violență ale „săl
baticilor șoselelor" : bătăi in 
toată regula intre bandele ri
vale, jafuri, molestarea mai 
multor cetățeni, terorizarea 
unor localități rurale.

operat anul trecut
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